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 الوسيط لادإ تال وانا رتل ديا ديزعم انهن عزاكس نزع نا زعأ|

 تما اروي قليب اجلا طر ذرلذم و ثؤالشمل عال فاطم طعن رغد لال زعأأ
 نط ا ن نيتي يلازم كيل ةجيوبن نلانزج فلج اجو ةلظ م وتس امدالاظ رول ٠

 اكل رهلل ران بازثكلاوالعإل اباٌكرما يا فدد »لال اهراجلا حدس جت انجزت كسب اين مانت دا | 0

 دلذدانجتد هما ذالذف لة ديم الجز يلون لزيز ة مزعل( (مهرلن إسم

 كتم ارم وا كل كن شن خنثي زعل اف د لح متهما ط طن رن! لاعتمن الاق يي كيو للص و كل انليذ رتل

 م هكر تلازم تب فكك الا زوال لا موعب العيش زن زمام :!ليلووج وبال ةّمي با اذلص م ةرمباركد

 0 دكان ملط لنج ةاقرهال خش يل سان 5: الخل للون ازعزج يوعز مزج تحل دارو عتيوضاخ

 ظ 11 ل سم محل رانتي دان ازاننعللا

 سا 0 1 ا
 يمطر تنازلت ءلهاز اكون ريلكا ابك يف كفل, لاقل ارزق جم]ضَو

 31 أن[ جز عمدة نادال رجا فلسا هلا ناصر قة تمعن يدان عم

 ما ناين إلا از الان يوزر

 نو نيالا ا ا ا و

 ١ راض 00 لوط امنيات انوا

| 

| 
 أ

 ا

ّ 
 ا

3 
 : 01 م ممم نادال سل ْ
 تلاشي اراض نلنانلا وصامل طرود درا ١ دما معلا

 : هلوذ مو لاق! صارت جاورها ا نمو نو ا نانم هيدرات عما



 ١ .ِ راكليشل دياز مزيل ثلعمجا] مبتلا|مواضا#نللاز 0 0

 ارضين زها يزوج انقمإب اكييد ناك يام هل

 لنزع نواب زازا ا
 زبن رهيس وره هزم دز ون هولاذوعإل ةزلالا اشعل انكرجرزللا نكت انكددر تما كرو دل زد د كرنك ذعاذ

 ل سلة1 مدتالس عالي فد نال هيناتا !اهضدطلاءوا ما اودال اب ثمالوانتلا
 يحمل ةناهيانليزإلا هوا زل ادي هقالسْسالوسَردالةزعؤن 0
 تدمر اهلامو وا طصلا ديب إل ام خزعل !نله قرناس يدان السا لسا (كيير انوش يضلل اكد از

 لانهم اان صب تيرم انناهشب الداب نزيل اكرر لال ةرنل يايا ننزل
 0 رهن امان ملة ضالاف رتاذاتلزس] قد شسانان اف مكر يكل: نتا ةياي علا

 انا كرة انككأ الازيدي عديل كيا لاق نذل ضاق كاجو لأ هاه وللتلا

 : اطار لانس )الجموم يي دولا لاذ ثا ةدؤ يلدا يملا لف تخأ

 1 وعتا طلا 5 0

 ةواطعلاو سلع ةداع الذال نيرا تاع إف نكمل نادداما مبدا ضخ: رن ١لء ابل كيا قرط ناكرال نال مادَضِيااجر مسلخ
 ل ل وج محل اازتلاؤ

 54 يق دقب ساد ضاب ال ينروشم ابا نارئر اهيل وكي تنل ازء ميو: يمهد !١ دلع هال ئالوس

 دا مد افهانمتوت للم[ اشبادره ءانب نخل تاورئشللا مويبلل دعا موز طاع طفل: حلولمءاسرق ل !ثاع هئااحتا
 كا

 - لاف ركول الهلا فاي يل هالات اونو ينل مد رجلا

 كالو افلا اهنالا
 تيكا خازترت خداع

 حدوال اه ساكو كد
 ل اينعاشلالابك

 0 17 جيشا وبار دولا سطوح عسب 0 :نيلال اناعدنا الا ان

 تاتي دار زر فيتم وخد رنا

 0 سارت ل تمس فاثلان نامي و طمهزمل !ام ها اًصمش الود حد ثعرمسم

 تقول اجا ثل تلقا ويزول ظفاري يوغا ةلاد ماد كيبل كرت
 ( 3 كايالنإي تام برس اقذنالاب اص زعل انوا صور اور لوك اسمو ماا ث ل )عززت راصد

 1 عد رك تي ا اراه ن رمل ةواصتعاتل للحل داو تالع ضو واصل
 بسر ا ةم ح

 7 نول ليمن يي ا تلانو :ب/ يفرط مر: نيورصا لدول الود هلم تاور يزعداح

 7 5 يقال تنادي مدا حمر أك اراض :واصلا ة ضرما كساب اضوزمل اداوم اباَكَرَسمْوِلاَلع تاكو نازح

 دة |؟ | تحسس ضن دين للة هللا وشل ريب
 4 44 ىلإ تان ١ رم

 30ج |.( طنا عكار اداغدرتازسر ا وتعت هل وقل اعرترحا
 انمئاضازعبل انسب دلما تاياض او انمدتمسانارزذل ظل أكد ضن هوا لاظ كلان كا يل اداشنلا ول فاد

 2 لا جا نت لاننيراخساب ضو للاتين شاقل نال

 از رز الل ساق جتا ذل اجلي داراز وكي نال اذ د داول بكمال غرض ضو ارا
 للاناث يذل وياينا بكت امرا لا هال انامل هت ل اانا زتلالوكذز 12و 0

 مي غلا نكس تلال 'ل جلاب ةراخح
 |ةاضاداهنانباراشلا امن وطيز مدمانال١ :ما ل ال واصل ُُْ روق هو الا ا 1121101 هنيلدنا تحزم ]صامل مال اونوطل ابإملا

 7 ”نحار نوخا

 الك واش



 001 0س كك حم
 4 00 :١ كولمان ةيويلجإل اسال ذر الوطن داري مال انفي بسب ةلجلا زلال ولادتي

 تقال ظالنرخلا المتعب نجلة لن ةناقثمز جنودنا يظل هل لوبخكلا انهض وشمر تارشلا ١ ا 2 عسر رارلا نإ 8
 ةضادان خلات[ ممل فارون ادا ماو ةازلشلاد سخي ونمو ياعالم جارنا ةسرالب جروس اشياق |

 1 اهجضنالاةخاناوضدرور لزم تلئاذا تناوب سنهم 3 0
 وضخ 0 يع دعا

 ادن نألايواشملا اخئالا ال لفل زح ةدادذ تبي اال نمت هت بانج زعلت مواز تمل تمني

 'ةغاكثمس نوب بدن ناك ا ل ا
 يراسل البلا اشتل يزنبايزعت عزو ئةم ثاني يضعنا عنيت عيدا
 0 0 راس ملال نا انمار الة الدبل |تيطنإلا

 || 0 ا ] ] ] ]ز ]ز] ] ] ز

 0 ذيل ضرر هزة رياك تعبأ نكسنن ورمي افلانش المقل لاهور
 ؤ ةزهدقس از سلالة ضان ودراما زال شكلا مل ننايززع

 ,ميزعاشن الر هعالو مزز هاد ءاظنانعرل زهد ةيراز و اني رل غري فعل تزول نلا مز هدا ره اول عظاح

 ؤ عسب متجحلع د قردباوزينيدنانمزه نعوم وتعب رش اكس انناد

 اكةنرال غلف مل ها يح دا اع كرراصل انهلسا دصلا'اقانورمعنا لف اما دزملب خلا

 دهعث تعلو ايل امزي شيال هذ يار رميا ركع تورز
 خالاتي صادم كيما ناد رعايا هما تيارات ضن

 ةالمظاسزهاز وتمر تيار رشا هنت اا وضد ةككرز ناهز زان 04

 ل1 يي لو دع نارام اخ ل اغلا زيا ير يلم ارضع تر للاب

 1 ا سم

 لعل نين سنولانضزعز يحل بييزت سي انا زدنا كبي يزد تاز ضال مار قرد وحج

 واش لنا دب ايان دارنا. متةانزرغ انرغافت حلبا وشاف دسك ار ط طلع ىذا هعمل قريب

 1 مداها ميما ذمبراهنتهز ذخرا هل اها لا

 باطلا نراهن تاع الكزس: ل « هانا يطيع لطم ءانوج هواه جا كج اهدددم

 ياقوت ربا لاا فر سيان ناطق اذنه هن صنت بايخ فريدي تنحل ا هنن خط موميف

 داهم وز هوا[ صنادل ا ازا كااصزز دطبر يج ا زكر ببيصان |

 هال عمو حيض )وزال ءاذوسن شدا اهرلع ظاجتراراه ةول اها اذاهةت ال طق خط خل وأ ضنا ا تشد اهل عاظفاح

 دل ةنزهنماوببايواةزر لالالا بلان ةزضازع زي ض تيمنا

 خم ذر نان يزال ساب واكل دونت هازال وزع نانزمتاا اوفا

 أمامنا اب مس وتسع رو المرام اناس 55
 اهلنا اطل اان 30 ع اورج انوا اقلانز جلال
 ةانخوزكأديوتزم اال نام ام اوكا نرسل رزان زماطإل

 0 م ومس



 هادا ض وأ طعدرإلا كرر شز :ةمرابل ةهاوال زج لح هرالالتجت جنس از مولع افشل نبل لا
 ٠ [كلطشلالاةرمد : النملة نانطافشنا ذيل اوى ل53 ةيا راهن ار ل ديورسفرزل لرب يمر اكترازم جلا

 3 2 وسيط
 داق قزاز الزعتري اوله نأ زل غلا ' ارامل لاظف اميز مول ازءاعذ

  تلءارج نهض اذار خل! ناواكل اهرب لوران ض وحش للا

 دف للملا لان لن ةنيازعرادغ مر جتني زعتع اكن رطل ذولا
 انته مشاه فام كل صناكوازس بعادك ارز نيؤرغل ا نادانطزءتشا تثربامنسلو يواص نما ضان

 ةادلابمالبدزرولانزاخز مقازاطعرمما تيزي اكد برجك الرجب ]ورشات
 : ا يل ع

 0بلس خيا بلص مان كحاو يولص نانو اناا اخز وذ: لع ادن زعن زان زرت علو ثان زياشبلا

 ا ضو الود نضال ذانل الطن اعاذ ضندالدالذ انامل خرا واين كش إ شيرل اهذكاه د ضازاوثءانال

 بيز ضمانا اهب كةرتتدن اماكن نناناسباق نال لات
 نع هيدا دانا هل ةروقاد مواجع مول نلف :نضرزل هل ةيزطناي زوارات لوزان لوط

 الاي »111101011131119 ”ظايحلا بدينا

 ةيطرع عر كانوس بما وجل لنزار نرش تم نيزضول ظ
 .تداسلاطءانا دل لزب زحام لاب تنشط بعضنا جلا نيالا نعي زش ن0

 اول ياخ انك الايطالي اذ الوطن نقلل الادنشديا 2 بنل توام
 را ظ003 121000011 1 3-7-7

 ع 2و ردع: كلج ل خدام قضيالو ب داهيب[يشّت ملول سلق ااناكانال اف هلال يفابل وكت نو كرجل تاغ

 دلو دنج د زوباحجازتز حملا هز لزجزعي داب ارجرم اكول 1 1-0

 ل للبحر أكان تنوع ند
 عطا خزن ورطزعنازغ مزعل لا أك يتوكل لاذغاثقإ ليد 2 نان يصار دا ليما والد دلو جاخزب

 لقا الا عدن 0 .!:.اكز ناهي عشنا هنيه عزان ازعل بل ااه واصلة تن كلماتنا

 وعر اال نابل نازدسس رب ةضرسا اإل از ندير ازيكجسسانما

 لنكن م يعن كرر قع فيي كل زغلول زمن اكااز مازال وجهي
 لدن انفككفنر بمكان اك ضو جد غلا لحشالض لوس دل ظلحلا مد نازذجنع
 : طالبا لا يعشاوس الال انبات زر نزال ازد ةس نس زن اكول
 .هالف لال ايرش) لاما النسل امش سنم هيمان ةيدانالالب نذر براغ قيما هكر نتزاذاآيتم ةولشعلا عذنال انف

 ايكيا. ارانب ناوين خل كال ياناهبش اند الااظ دلة وزنا دوا ل نبا
 5 سين هولاكو كلان لك هيلكس اهنا ايان انوه[ لاب ةلرلاربخالعلنال دل ة اهب انضلسا

 زاك ماب ءالشلا زك زسثجوشمدل سيكل دا تشعل يدا تفشل تدل انضنق نذل اهي
 لقى و زامل ةذن) تيما رز عنيذازازج تلا اهلل راسل هدب كس ايا ]هجر ضير كك اهنا !باكرم

 0 هان ياذا زدني اللط زعتر مكب هنااا منا ميلف اسال
 . مالته 0 .: 0

 م

 :الازإل لامه ] صطمانؤسل هذ

 ا اتي 0ليسلازةرزعداتزع عطس

 جالو 2و ندر نكي

 0 هزل ءالعجلتا
 اعل داع خا لكدما

 يا
0 3 6 

 ةداعفإ عدد اوال ١

15 0 1 

 0 ريش
. 0 

 تازقرض لمَ كلوذد | ا

 هتتدؤمانال ارحبِْلَع كرا

/ 

000 

0 0 

 ار انلا
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 تتناهقيديتلاتننو

 اينطيذا 1728
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 ب 5 | 9211 از فرضي اهنءدساذد جانو نطل ةازرملاهن:دحلفد للرقص لا دج زف صاد: دحاد از ا * اجو س

 ا ا صار! از طا كك ازمات ب يعردتسخر ل تلسزل لف لذ ةداال سؤالا اجدها ارم قايل ليان
 11 ايعنرا

 |ةلديمت ةانصتخلا ل ركنا يارا راب ان 0 تاركا هال حلاظاتررونرزلا انه شا اهريقرت وتس ددزخ ابل تريخادد
 . عداد صل ار وضإ وعض
 انجيلا اناَلِْرَمَد دما سم

 نزعانهنهود امد موا
5 

 اناس لاشين خارج نعال وول فنون ياللا ل اوضه مك لعاب! الل نداجا ا

 20000 :ويصاخ ]كت طيني ان يلو مول ء.اناداناجامطل ادور رالع
 ا را 11 يوجه ورام وح

 0 اول زعانف كانه رمل رجال انزكتاملا 91 1 0 221لالالنادهغاالاللناريشارتر سل دانت هنبؤلانهبتشا ملاك ذنب سدنل ميس الةمات يشأ ٠ _ ا :
 اًمنضتليلو زي دبش يو قطن ناواذبل ايلا ءدالا طيش ايلات لئن اتد وال نكتار ميزه انا نانا 10 3 95

 دل |0001 لهق هداترارانلا رسلان جرو تداول ذاب قر ةكاذاج دعا تشل | 0 0 ل هاج ديرك ثاني الانزال تال مااا زلة درسا :ز6دخم 00 0 0
 اليثزادر مامي تلا ءزب تمول زبي قلت عرشانلإا ينمو نادل اثيزسزنلامزسداالاباجنشلةفكذللا | مأأ . رو 1
0 

 اينما زل مضدلغشدإ كير ولصاقد د ا ل .واالا جز تملا(

 ! 108 ادن هيمي: مدان ]كه للبعد غال نيو ة.نؤطخاضنلا م دفاغ غززر) 35

 اج
 بز ن6

 ع 11د ليما ذ ايدل عد ايشاككااكَو أنا يؤم يتفاوت بشل دولا حاوره 4

 دكت دانالزبدانلاطز مر شساعزحرشلا عل لج ملا زينل ج ظلما اراشتا 307“ مراكرج ا
 2 1 م دش ملا

 الا ردكو دكار دك اضل ايلا ل ننزل 1 ديول اوكا انسانا ظ
 ْ ركع وم #/عارم ي ن دركي يلى ار تدعو عا ام ركن نضل اطممردد حلا المال لنك
 1 ال ونيل دف نبا مدد رماجرل ومعمل + لا ناد ثيل وسو هو طيش ورمناول ة ري وورخبت م 5 طال انا وال نوف ا

 ١ داعيعدرلاك

 ١ ان اططاانو 0 لا 3 نان ١
 0 لانهم لت يدان طك شاطر طن ناسا نارام دلظ مفرد روان 1 5 كو 7 ا طل كرز اوك اشم“ ١ انطا 3

 اوستن هيدا لافضل 1 ويسود هرم نمش 0 0
 ديلا |

 دوا اهدا ذر زف اة يان لاا ءماؤصماو للفلل مأمن اتردد[ افالون 0 أ
 هناوص ل ملغم |

 يسد نورد ندعو ندر وضودعيرسدت دمي يازمان 3 ا ا
 ل كر كل هسا وه اها أ

 عا بلا هارد وضول ولاء نانلالءانهف كغم طي ناو ايم اياز دكلتما . هناطاة اج هل طن ْ

 طفت حان تدخر ار طاطا جيناك وجار 57 0١ ا / |
 20 | يل انطعالاذال را ريما دال تاز دوا روتر عد وه د د ا 0

 | لال ةنيس تلال ده جلل ذل بزفوسإ ينك نسلط لقا زك ضي ليم هس 6زيملا اق | كَ 0-0 1 ا 1 ا لا 0 ظ
 | 2/1 اطإ درجت ذا ز جسام وكدلك هز كينيا مل ابتدا :هلحشا امينا ةنيلانتلاال 0 0

 0 ا ودل نكد ور ات هت افوا كب نسخ رعا آرت (عتدتاصا ا ع
 | اضن اشلتنلل ذر ظل ناسا كأأ 1121011 1 1 9 را
 ايس قمس الوم زفر دارج زلات اجو ماك يمانع لايق الضم نوره عا نر مندازدبلا 0 ملا 0

 ا ياش هذؤيزع ما مرار تعلن التو نت كاف حالا نايس إن نقارن ذا ا ثار 7 0

 . 35 فا ظن عوادن اكنيبفرضغاغاق هنن قون اناشلث ناس نيالا ءاطلزمادج 2-0 0
 سديد غنا ا دوب دع ب تع وا الذإ



 يسارع نينه لرجل ارم ةيلض معو انضمام امون ربوع بدو كب

 مان ازيا لا ظاوز رد لانهم مزج مول ذلة بدن: دعإ!انلسار غرد تيجو مزال كضنأ

 هي يا ل يح

 كيفما خدك تلال ملل ليغ ٍلِطْريْلا نإ لاذ كال تشب اذن: ار ضرر نسير مانع د وع هاذصا

 ان ناهس ظهره ةدسب انس عد. الو فاران الان لباسم ملئت ذهل ثدكربلاواججلاو يلا و السل نان هايف

 نال لت زلشا_عب لوقو كش وتلا ادزبكتل!زاكتلل ذم لجلاءاجتةحان هان تينت ص وسلا

 جلا كا نلالا "نك زانطنلل ذل لهل نلطم عل قالا ةزجيزفاب تورس دانيل

 ال هد هنونةهرس رس هواصنغلاورلا :رن يمت سالاط 1

 را علا النه ضارامال اهزانالا هن ذاخلا .مولاف .انمكر انا ار اكقاهنشللا انفال لس رغدانل اسال وع
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 را انف كلل اولا اهنا وا صن اله طل اذؤم كلنا اهتاينلاربللا و صغفيكا وار نيس لادا | 1

 1 داو زن إيزعتا

 | ةرتوتس مازوكر

 كر ب اا

 66 اغار لعمار را ظلال رزان نس نيل ار زينل لب اه تضاالذاناامالةزتلاف | انصأ جب
 0 كا دامو ا هانا ظالما نارام دما علا ا

 ١_0 ١ 7 باهلا رن عوضا رك لع هارعرإل كافل ةداقزبانكنع جازرازطينع بسد مولع اذا هدضاول شالوا ض0 0 0 ١

  70لتيضارؤاشيالاظ اهدا أنما يد 1_2 1 000001
 : هدا 00 ا و داتا ةز ايري نبن انجن عج) ردا

 - |تيكنازنكرخالا ابن نؤمن نانددامؤ انك انانمق والنبي لاجل رنة لح ا

 نه بانل ابر 5 نا نرش زل نعلم 0*1 100

 ةيطلذ لهن[ للاب دا حرفيا الشوزن جز رة زعزجزونع عازازع ان
 ةسانسع دنع لن انام ناز عزز جزع بحال دان عرج لير داع رخل ملم ةعضبا و دالتل طلة اداتع ا

 ا و ارز اهذ ع يو اجاد جازت دمع اوتو رو روت( اون تاس مءرب قس كارا

 ملئ لانؤيشنل نس امل انك ان هرزعتك نهر لع لاكد 2 الميز لااذدجرا هر غانا

 6 ! 5 لطي جلع 2اس للان نط لادن م لام اني: ني ذند
 ادلطلا  لا ادلعسانساد

 »ا تلال النمش عيش لع هدا معو ند دلوني |ماوعدن ]تلمايل ضعي ب كما وكد ماجور طا لعا هلا

 1 9 هظالخة دالاس تملك انرخمنمالا
 للان يسر ان لدخت إد اوت هدد ادعم ا قزازم نلاوو رار ىلا در ذا تلوم كاعد

 3 اناا لنا نونس اريج اد رد دال انتم
 مشاررلا ادع ولطلانعلظلاب يلا اغاجرزغالندج ةلتعمت شذا انا ةلامعل ماو تراذاث دوم زم ديد الحب ةرمجا هلع

 5300 امال ان لا دارس اي يك

 رع

َ 0 00 0 

0 2 
 ف

3 

3 0 



 | ال هت باو دعا رعد ىف كوخ ديول امد يحلل دكت وتتصل اروع
 ا عابد منجم ا[ خلماإل كرام 3 ديار | ْص 0 كولا

 ' 35 اي اءاسرإل 0 اوهام

 9 نورث عواد ال طك اديلاعاذ ماننلا عد هه نان يصلنا انشر مضانمل ا ذامانتحالب خخ عزضرال |نماناصدلا

 طامادنذذريل لع زعل لش تس ريل زا يعيش رهن عضال مادا اذصا>لكانفاؤم مهلكابل اذ

 2 هك ا ا ا ارم همر
 سو اانؤر ل اهغايمالاتمرعرتسا ةردب لاعاد يزتب نزين هش 0 هيمو لانا
 الزميل ططا 5 هنا كالباعرن ب طلاع زملاب ايمالانسا جل هل عمق اصمت النن هلع 0

 :نؤساجانملا جر جوبا لنزع ربل نقدم أريح ليعلم سرر ضتض ون عر ريلوغت
 ْ /ةياساغب وللا اوريو ل يم يعصي ضلال الز غارت رمز انور باطلا
 سل مذا مكمل نيجنرظناواةؤسإلا ونعم رينني بألا منع ماو مارا ف اذا لعد دن تبرف

 ا هميضش ا لعاومطبرا) ةرضم اق ارز: زمز ورع وتس نيتي ل هزمسدال ناياتللذ لعاوم نادرا
 3 ةدايوص رديرجس.ا |[ روشيوع اذ داره اخو اوما !ءاواضا أو تا 8

 انضر لالا انضر حادا نزال اطال دالد دلمون قيايلعإل ورا خلل اجنوورسررالاو

 مرطب يدها يضننارت دن كاش هجرت دعم ظ

 تسال مرت عينا هزي و واصل ]ترا شد ردوقي شل ليل هادبعاب لسة عدل ٠م اعزب رب دان كل انضزتزحلا ١

 رض لير ناين املا درت مراييل اسر ثسدائا لعل كيلع ارضع السلالة ركبارتس تانيا

 4 ا باتنة وتجردط نع ايددم تييبادعاع جيدا ردح ,دائلا ]ل
 1 تال نه لزعمك 22 رتب, رل نعنع بسب خلفت داوال اخ ريققالمرخإ لشاب الاسلا

 ادع الزرع طا نمنع ةراخز رع انر نعم ازعش سب دز نلاغ رصغلا قاتل يطع فجوال ل46

 0 2 ناد نزع كبر و زها ل زينع ب سيويضقل م يل هراكة و ةلاوجيلز اكمل اذا عاراشزال ابن ةلانن وا ]ضار
 ١ 0 0 !نلازتخبع . هياهيَمَسَصسالوَسعما انجل كم عمدرزالو منهو للك شادن الشاذ ةداتن سرع زع

 أ تال رداويإند< 0 قدا ارا تتسم نازل 0و لحنين وراسل ببيداترازح نينا زاز ران از غوت بت مياورتتفا

 ال دن ثم ئاتم صيذام ليدل و: ناكل كوع انش يلعشان إلا دارا هي ارسال 0

 ا 07 مل نودع الاانا يالا نديم اعجز اقيم ةزاظس دي تلد

 | تليلا أكلات ةليرجصدادداناناداوتض اب اباحي ذاكياهأ الفرن لهشام يزعل أواوتشملات

 صن ظز كو الة نور نكران جر لا د لتس السي حل رك الو دج دس دان عاني ازاع

 ]سافل طلع بم ذارذؤلالاظن لعزل, شبا ماتم اًمرانهظل ال ابد از اهل منين غشا منوف

 ةلمكربكا فض الذال طنا سان لتنال مبلفعزسول]ءزافذ ذخر تل دمام لعزل قير شع رانلا
 ارم هن اس ا 1ك ذاذا طفت مايل لان ايمن طر ةن ذولا هزو مل ]كلت اضمفا

 دلل للعم الث ثيل تانجو ونياهلخ ناكل لس ير غر شاالطاوالا لاب عزعا اظ
 تاعوقاو نختار تباين وعر ا يم :

 ا 0 اقام ادع درا

5 : 
 ا اع ١

 راع 1
 ص نا وم زعل اذا

 !إ رافلاخدز 0

 .., انتحال ءوانم

 بع 6
1 
31 

 1 ا ا
 ا 00

30-0 

 ٍإ : 7 :١
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 "وب حصص تعاسورلا كح الضخ ومي س عدازاا 1

 الاخ رار 007 اذللل ل زا ذاعنب] نعل[ ضو كحل طوال حان كتف ١ ع 5 ل أ
 3 ع < 2

 1 دال لانا زك تال صصالوس ناكدأرئردرهاذدن ب د مدع 6 د
 1 .٠

 هارععإلا 1406 0 1 د بردو سو كا املا ءاصأك تع 20121 <يفر
 ايهجش دو بقت 1

 اونو نعطاب هزيبرع تس ارعبخ : نعلبعلا_بسيائاج درا هانريرلاد انك ةولضا انضر عض اهندا
 دواي زا ١ تسر هوزتت ايزي مجاري يهداناسا لدرشلت لورد رص ارهسلا لان(

 01 نها داعم ميز برعم وعز جزيلا الع نازل لا. :نسارعمجا || +

 مسن اكراداثع لعدد دين اكناومل وة ال انإلرب !رلاهناككاق قولان داعم و رس م ا

 0 000 0-1 بيانا اوال 2-0 3

 قالي, لتأسيس هنأ يديد تاموشنا ١

 ا اما يعمم رءوس داث تنل ول تل للع
 ١ كاسم ١ رمل عا هر يخلع نول |

 20 رخل ندب نيا خالل ك] للطرب والشلل نيج دياز رعاه عر شل نيلي تا[ انع 2 ا
 000 ا ع ام ة:اؤ يلع ب '+ز نا ديملِصم ةنيزو لرجل اانا تك ظ

 3 0 الو
 زم دز لزج عوكل نما ق عع هو! تل: هراضلا فرص زعشل سل نت ليي ادع ازعل نعاس | 3 6 0 6

71 
 21 اف طانملا

 |راسلنا رع كلاط ظاداءؤصاود 2دالةال اهب وخلو نك تامر اهمال زيدل اهرغقن) نيالا هه نرعأ زف كلا ا 3 يو | ١ 5 0500-5
 | ليلا غتللغ ميضابنالش لن 00 ا هرلطعل ينرتسقيا مذ ذاقم) لاف ا ييسداشل يانج نمعت ا ظ

 داكهريشل دااءوانالا
 دلال 08

 ذنفنرعبزمايعال نحرار
 . كيحاط] ةدالاتلا ! 1

 52مل اد كرييلانغال ان ثار رن كلذ هيأ ل اظن مويذ خاف حاط عترازلل يجو موب ةاخ ندع
 1 تمانل ناكل تكازاخإ !! كنار ضل ارز انا ا

 هاذ ينتاب الخد يسد اشلا ثيل نخل يللا اني كم امل ميو مْثيش الو نكن اذا ١

 م "لوني ش5 للكمنار نعل عنا نام اككا هي نيك ات دجنبر ابيب قتل اذراظال اون غالب [اذ
 0و ا للا وي نال

 | ةيطاحلا دمنا وجاف دام ايكرز مرجع نوال نابت اونلاين جانفي نبات تيران
 ١ ويل وتهلإ لان عياةناقدملنال كلف بزعم ييخنغالد سا يبدانبع الالسا ةمانحلنم 500-5 اذذا

 ةقلمز ضيا د دن دانيا هنن كك مم رجالا نيل 3م يتسلم هاب ضو حل زوي عجتخ ا هزي دتربب ةداثت رسب الف

 ال مطاوفلا حابس عطل نرخ مزيف دوف اال مق بانإل .رانس اانا انه ظن كارما

 0 ا ا0ذانانين رح ككن تؤم نا نسزن اة نلكتت |"
 2 ذلال غذا :اهله طنا :اذ عي راذ از نان دعيرإلا انا اذوا مخل روان دندن! اذ انوه

 زها الظن :رازرخ دنياي جدير رهان در طن دعم ةمانور خو اضاشن نبا ذنب هواش اهتورعس

 اظانارو ل ليطكماباف موي إنملا مستر اكالدإر رعد هقدر 01 ع فدا جالا

 1 الر سار يدر بتاع 0

 ل 00 0 يعل لع انا 0 ا 2 ا خت

 ا نشل همز طور بنت وسير شل ذل: عيالنا المال نرعف ث جر ونت كيان زم ١



 ك

 يو تيدر راما اقل كماوراجالاو هلا رملي درةزم عجل لف لالا اناالع:يرالا|

 ماك سلخ خالد كلل لك ولالا الز اليند ندد عرج دزيزم عرسال الحتهنل اذ )رثادهتةزبادتعد

 ا نارها لو لف ماخ هلكت رطل. احا ان اطل ك5 تلة دل ددالا

 قادوا نايل خيال لع شلع را منلادراأل مق ه١ يابت ناحل اتا ناواب ادع

 8 اتيزياملا 0 هادا ذزكيذ يفرش وداني خزي طتمانمانب

 م 2ع نم لج شيرلوانهامونرلا انبخال نا ميغدسل اكول وخط مارعجرعإأي اريكرايا م محباشم م «ادوها سبا تحال

 8 دامت مرا وق هنااا تاور ك1 ديم ةلمل اطبخ نس الغ خطا جزكير ميال افا جتنتري ليما

 م كفنان لونا انت وف ال نلف مابا ور شم زوما مداد اذ مزيو خزف: اهبرا اناا اان

 اكسس ايل شن التو ءارثةف باطل سدا اهنمرصتق نم كانا اذن مسام لل تلت ليز اكان اذن

 انس. لطي ضلال ةدةئنؤلانينيع زهزماقلتلا تبي دلاكرشإلا اانا اذ ميس ايالا ]وهنيئا ندا

 الس حوت اير مل نملخللا وحان ة حض عبدا فويل ران فوهدل ايما ثسررملاو تان اذ بند انا هولا

 أ[ كراوناتل دي 0 ب اك ا 6

 هير فاني 2 رمال هذان. نلف ثيم ايفل ارك ول انما شجر دش ع بد هولضلااداعا تنزعج مرق ١

 | كر ان ايوجتس بزل رنين اراض لجل يكول ضلوا دز الد دير خط ضادنابأل ادخل

 اضإ ننتج نوما لعد لزب نيل زن عجزا سيسي ثيز للاكل فرو الن قيد نك ئجدارلا

 0 م لا رانززعكتم رسل زتظنزب عدا

 ١ دعا رمراستتلاور ازنكر اها صن اخ: هولضل ا فمان سورا لطب رجا حك مايضر درس هدأ يي

 لولب ءااشتل تنج]طخال كالا دزطضال ديا نإ عطل رعا يربو عمل فل اط سدة نركز اشد

 منال نلضاك ناش الرزاز هاش تاز ماسر كلر انامل عيئ نفل اقدح

 خازن بيا ادل ذه زعش اب رزتلاو ولا عينيا تلازم ل ايلوزغجلب الذال ث ضيا ةلارع

 : هوو جس تي قدي خبز فش مط اضبإف «هنضخ ذاب هز يزيل لل نعل ان لانة ليإع ضار ند زير ظفلا

 8 "هواضل /نيلذ عسا باعت انجز نسيج حراس وكلا دينالي ملل زوالا /نلسو ترابط الخ

 الافلام ريض طجلعالا اهغاورثينيغزماذاسماتطير هل ناب نفد ان يزعج نم تن لعزل از لح

 تونر اع عدل الواباه فال بلف دنياه هدا رج ذا ن كلل اًعاتاصاد لاي ذاب لعد داساو اهرعطفب ظ

 ا م اكمام! خلباذ لالالا ني ]فانوس ان ادوزبل لاذ اس لادنف

 اهرتضاهنملاذافؤم .لو هام خل تست نل اداول ازين ضيولتتل لفشل لبلع لاما: مل ا اال ناسا ْ

 ب ل دال يصف مخ طوب اثنا |

 هل هال ةيال رن ددال ل انصب عجل دارا نإ طغيا دادجي زب زف حدا هذ ناؤرهمل ماىبتيل زال ليسا رهام تو ناديرت

 ا اع ا01ا'610116101011]131#
 هر وعتاذ عضازارنسرعلازبزرتبلاون :عيازه امرا و رس ئار وبن هيلعزاكلا كاد ابهاخ ناز هابي

 , انصأ تيل دف ىنبف 0 ]ليها تل كلوب
 اضررذ يان ناد اكس رح هواضصل ميالة رمتضبلا5 0

 ١ هادا جزا يمينا نانكلذ ذرأل نس عض ركناوسمعلا) رددت شارما

 رانا دنزْال جيو نوخمنلاززعخوهنايل غانا رنج

 إ
5 



 1 0 ةداعا نوصل مكة ضاكيرمل ناد نرحل اًقلاةريختبالانازز مدت كانهم ضال لع

 0 ةراصو وشف نايلعز و ايف

1 03 / 

0 

8 

 يدا

 0 : ما

 او دن مدار الاطنمنصأ داعم ن اكتم ابين عوج طضماددارةذؤل ذل عزتي الزلل لاب

 اين لني ةرشترل تكنو فر لمشاكل اياك لنإل غل[ نان نحو كايف

 هل لفلم ات ةراصلا نا اذن اكلك رهام اء طع حد عل اجز ا

 ةز عل ةلزيذيف ميلان دذ اشبع بت رزعممل كا ذوصول ]تزن طلاذ ضيا بسم دنلا الص اةوما 0

 8 درزتلت 2 ل اور ةضبرك هرتز عل ان شل ينازل الزير ل زعدما بسيف
 511111100 دل ا زعزع ب

 هع |

 تا

3 

 ”رس| ا ضيا با نذاس ليكي تال اير نازعنت 5واتخلا|تينفاوملا ل معمم سنه اذ

 0 زيف نقب اياد مأ لاناثورارليل دنيوي | عيل دنس اهي 0 ولا 7 اطضفبكذ

 يتلا تم كل درس زمر سننه نعمك 0 ا مقا مدا هم

 1 داخ ا يزعل برز ل ديلعسادجعرإل د ثا دع نير هدم نع لرعلا ظدناوفص

 دنفاهرقرحا :.ليال لوبا راو تنازل كب نينكت دا اذالا ورمل النفل ايي ارب

 | بيم يمال نيام دان منال لاذ امراذالا علم متي جن دلع ءلعكت نانا طحازك مناك زل اعرإللال ثوبا

 ”انااخ نا ءيضرلا ةدكاذا ل عري لعتل نسل: اش للعم ادن رز حا نادل ردات امج ملال
 ١ جبسم اردصرعتميرالا و تان ذل شرع هزم مر اذ اورتن اال ميشال وأ عيطو ءااؤ نكافادمتا || ال

 لييبا نم يدون رحب نينا هد لازعناناة رخل ديك شرا دز عراه خا رعب

 صل از عر دن مع 50 سزخريت معتمد الا اال رج ايضحازعز ديوس رلها || اص

 زتطعزا سب كو لا اخير ديال اذ محا كمي ديلا دوقز اذ نلف لإ نمر مدح زاد الوتس ز لال اص 2

 تإه اهل لزم اها !
 ىرل ارو ةئئاكانمانلا ا

2 

 ةبيعتج أو كبافاوترا لا اك مخ ديالا ةوباك يوت | ع

 رض جرن ذاناذال كلك دما سيمت ناك] كر ئد نحس ةيزعتكتبل ازورط: جز عين اه يلزعيتا فنا جز تنم لن هيلز ضان

 وذاهب جك لكوريا كازا دنيز اذ صل)_ سب ةواضلا

 ”تلدالاآمل هد مب مابازشعد عت انكم انها ليانزمن ل هذ اغأ مدور همن جووزا اذ ايظةريبشو ل يانأك

 "للنار ودبل غد نإ!ملداوربس انتا دج نراه اود مبا شيخ دنياي لت

 كنا انلا هلع, نازعزفعجزعج رز ا اب شارجر عزعر ات سينام مجبل انه ءانروبت صل وعول

 ضلال ناز ناناذاذ ل ابان. نغحرل اخترلزعز خالات يأ[و وت نص داق ةكك ام يني لضلا || اضأ :
 ليلا اروبوز نك لا :داداثال كانتا ينم 5 اب ركعلإّصف لاترل الج نجيم ىماؤمنلاربرتللا

00 5 

 الا جنا: د ل

 0 وا هولتمل التون رهو ممن طخزي ]يزعل لا طار علنا ذل اسال ين شيئرح

 31 كك وق زنزهج ب جرذل عمر: كلا زنا عرعتان كسه خيتي انها كيب كيسين وهاد
 راعي وجضلي زعير اود تبي ماكان تزواكر

 ويعم اناناس نلت طل هتان ادم :لتل ااه نيولَرالاَ لالا

 قرب جدال سال مجال جان ا ا سحسسما]
 هيد: تنال اتي اذ نا الا ل ل رن از نمرة ال تكن خل ناولارندج اعلا



 زان نزعت نقر زيسلا ببب ىادان يلا ةلابدبب ايي ريم تنال وتتاز جيتا نكد
 لف هوا تاد]ّصل اظن طهالخن نباص التل ناو وايل هلع خر رج كلَ تار جرا كلل ) هرب هتيم
 هتالح الون سند نمل اش تنزل از دلل اذن شاول خالو زل اييتاذها ة الار ةرلشمل اق دعلخسذ

 لخط عرخل هانز ليل ولا مدا دز عت عرمال مازال نضد نان هت تحلا بي زنون
 اكلنا ديب (تسمبرتضيلول سلة خيي نارإط فول ريتني ناكتاف هل غد يلفلمول ايي اناخجإلناكتاذاغ

0 
 ا ا

 هد دول يلة دخن اكد سر ةزئ مارال نكت زرت لير انا زدجب اهوا عا دزيضفلا انه دعا انهاتبخا

 لعمل !باننعمل ةداتنؤخ زجر زب دان ريشه طز ناز جز كرسبي دال اتت لاءاناملا
 اد | بسن تطهف ل قرلا يفر انيناكنا وان اقول ظئؤ ناخجإلا ناكتالاظف راش لله زوم نم مشي يل اون طعيراشلا
 |فدحلارطل العقاد غول ل ةزاكت نكرر دش العماد زمر بكير كت ركز يسجل ازرع
 دعت لي رعت  ةواظعلا ق5 تلمع ليلك ازباب ان اسلانملعل نيل زعرور سلا لس
 هاربعابانععل ةوص زعم كر ارتعبت نعرج از نه سب نبل حز خيرت شي ل ازإل ل [هداٌسبدا اهيِلَصيْ اذ

 يت ناار نزاوتضاذنن دلال ضاعف لعالم الشلة نر سد ناكني خلال

 ذياحزجماو اقول !لاوف ذاخاذا انب تجزع ميم يضل اه نيل ارش رطب هل اجخال اذن جرت لدن اذ اد

 قاع كاد انكار ةذاف ضو دام رفيع ري وازس[كاذجن نع انهم ةةش كت هز كه
 يطا صرفا لوران انه .ذكاند لاجل ا وضد ذنوب فلي نعم تاع ل هنااا وز ثفاونم أ: ازكيرل الار

011111313105 
 ”لطينجي لزم ؛ادزعغ يداقزعيمجز اسي عز عدناب وبان دان عكا أه" | هيجل
 اان افبتلل ناشي انضر الضد اذا نزيد عوار تق زك ال يا قمل جدام توزع شيا را تاق ةرشلا

 مسا رنهش كل اذ إؤذهش وتعز ازيبو كاني يرتقض دنت نبدا يرحل هذ لون هي لماما نرد ملف ةول علل تش ا ماا شع
 دس نافاس انا اليت ادنعنباتحل انة[ زا شللأ ابرك 2نعالز جيذتزانذدازاو وللا
 ال ا
 داي ان لوم (تسسيالا هرج مذ انوكي كانخ ثل مجان سل طف رز جلالة تلا ذا لرجل اطفال كرازخلاب

 "فانت اوكم ميلر عفاش مللت ناهز ةراشانل الخد اخلي لفل جرن اماما تان واصل ]ثيل لنا اضمن

 حالا تننرزعفسعن زك بدأ كر دادس ةزاكإل طيلنال للاولاد لها نحإمو تلكم نالت
 الاب نبالذ انوه نادذنركلازجن لزنراداغربز اهكالهازدعم نضل انكي تلعب تل يلع سبب اظن ان ةربك
 نيرع ةيزعتاتا ياك, قدم للضاطن نو ثاؤرصتيورصلان يؤ مطب لا نينوبت انهي اندلطالا

 لغسل تيدا الرب اذا ةسئولط هو مادا الد دزت مث زعم جت نيئل سلة رنط ايار الع |
 ةنئالالاذ باني ةرتصتيو اوصال ودب طز ضربت زعبيل رتل بانل انل ة.تءنعلتس |
 ةةنكتاوءاو مليا شعار هنت نايت ماو انضر طن .ءانالر نصب دازتلعزعت يجزي نشل تزعم نعئتملا 5

 طرت ايما ازحز أ تل اننا يلد النصل لب ذره ني دانيا وظان مبا شيلا
 .| ةرتصولاطم لع يجول )ونص تلعن اكل آمال طفلة هش 50, زعشل ثلا لشن اياز تاج اينزع
 جال 6ااناوم 'رفانم وهوا هنزل نك ل زينل انسداد الا ءاداتط ياش مانت ذلقولب

 والاد لوس زبين وقتبز كد اقنع زحل بسيد مزدلا ملل [خفسمب أيا نرخ ان دع مجتحلال لةناكلا

 نا ذ معلم املا فمي ورسم ستتم نمل اعلا ثا '

 ل ل 0

 8 0 1 1 0 ا :

2,7 

 ا
 ا -_ 0

 م

 مصب
- 



0 85 . ١ 0 0 

 :ميومسن اجر كلذ ادضدا مولانوته مصاصي كلش 2 ناكراد : ا 00

 ديباخ ل ازعل الا ةيهجزعزن بز عدا يع كتعل از 2 فلل

 تين ضير اثم بو نخبر تشمل# 5302و وتل انهما حرق مقل لنا ايلف اشم ا تين اذا نرماالا |
 000 ولا م مقالنا نتا و ركب ماد ازاوتدلاداكمإلا ننعم فاز خياند نص

 لاول ادعتتيلاذ دحر لتس ملسا# حز ارذرا رتل مويا كلغ: نال كل خدانال ناكر

 زبه دزإ) صو نعد عزل تسد تيب ص اوهام هناتع سلال ظورشلا ادا ماس ف ع دعاة خط عماش ل وزع

 نادينا ض تل نذل ازانعز :ولطصل [مافم ااؤ تعامد, تل ادارإ تشد اذال ران العش

 لدا ارا, لخد_ تلذذ هولا :نرهتلاَ اذان دنيز طعاغ ل ودندخبو ادمان

 ا مخاد لكك خ نارعر سدا ارضلؤ الا رك ةكم وان ثلؤ ظادزعه لاو لغسمشانايدا شل واط يزهشزم

 7 00 .تالعد ع ناح روت نعال دجزترعر تور غرذم تساهل ظل الد زر ظاذ شاذ

 ديصبسمب قملاعافنالا تر خان درو شرما رص كن: ثمل امله مأنا زمثحا شو بخ مز اف قلب شسجلا انالوغب

 5 م|ناوزشعاهبمذإ ردا وسمك ب سس مح ألا

 رت 0 اح ديال هنن كنان اظفرتخامأل الكا ضاهيمذاالز امان ماظل
 كامن - تن نمط 0 2211101100 ١

 تروس واتصل 0 د ا ع :نا |

 ا جلا: لزنرتز ءا تح اولتم 000 املا جساس اري رجوع ة يمل ادا ةيدخ هي

 ا مدور تلال بالا شا! للعن م طض ثهاباوث كين شوي )شل لل زتلاوإا ةخامااردارل و زجلا ور صلا زل |

 0 كر :يزتاز تلزم 1 ا جي داما صاذا اني دعبمللا ْ
 "تاتو جاوا طاير اطل انياانريل لكس ونال نان كله زجو عون 5

 ل حاز دم الم راخاد شاهر وتعم ةازعل نالت لنمال ولف مامتاماناو قرش يوزلالط كم متنفسا

 يرانا ءاتالل ءرلا ل ةلازمحلَدِعَماَحالانال ثيبلاران اذ هول اد نيرون عببتش غنيم نالت 0

 0 طن يفد درع ةاكن وزي هزكألا تيك ئازم عطفا دعا ةبامال خت اكو إل اضاوطإ كس مؤ ع
 55-5 .(امدانل نول زعذ اال ة2!نذدام ةدابازيناال لاك دل ةايلدالان نانا دشن ع

 أتاهم رع م ازعز نصي ةةاكر اناؤكف تاما

 ده درس نتمكن ا .نواهي كر ع ضع سبأ هنري مرهم ا"
 نضل اناكت الإ ايم تيتا هزيم ول و دعس زجل جرا نع ابل ءانياذل لان طيرملازع 1 06 2ك(

 "| ةرظ ديقتا نعول يلام نهب كب انزع < هك د ةضملا اسأ ننكر تش نإ
 نينو فان دوطو نات كي قر نولارتصتيد اراها مزج مجبر عسا يت ظنك | .

 3 سن ملزعرخس_ ميال ثوالقال ادا عضل ارو نشل“ تهادوا لش اذ ايرييتوبلاو مويلا ادا انعم رشم 0 '

 رزان مش نيطد لق لبا هزساانلزسناز وذاع خل لاكش ادندبا لا سلا: تالا صينعن ايزل انضزرع اثم

 م )2 قتال ع هنالع از يطا از عرس از سي لغد انه تكاناوو وللا طنض طا 5 315 4 0

0 

 ا

 كالا

 نحر ل عزعو جزا سي اهدَوهَوَوسا مح دوصل اكان اكل عب الو هولك اوشن" ,لة اهيل خراددال اطأ

 ميال ةرتخارلمئواضصلاا يندر شعل هاري موو عي لا يس رشل ياك رتب را : 1 5
 500-52 ب تعمل اول تمن قال رعولصس ترب فر نجر 0|! ازعرسع بزل لير زبوتج بح 1 2 " 53 ,ي نا

 ا ه بيلا زداز هلو العز عكمت زل و ماقالا هشه نسر ناتو طلاة نارا الر انام ع 3 31 0

 1 17 26 8 ل



 انتيضزناتضالل لرش و طخ الاد اب زاذل رس فال دئز ةدج بنزع عمضعز وه رع |

 0 سمي ديل اه اد يرطلا ادنرتتضا نركض ولمن ما انيس ااي شخ هاا كافاني

 ١ 00 اساؤ ايان عا كناأل انا اناس نال اع ضاهر امال انازس نر خد ه* كذا نوفل ]كتم

 ٍْ ركاز زدنا نانا ياش زار 500000

 اص مانبي ادبع دوز عيل نازعم هرازتدنس تت ييرج شف 36 نال نال نق لمار ضا نعل لال يذق

 . اا هاهم بي ينام تاو ايش سجون لئن هزم

 يالا يلف كوتا زاكي راسن لارج زل هي تل لش ليل نال تلال لل ؟نيطتي نا عز ساتر طنزلا

 نما لازانيا نوار اومن بسب ين مثناكسِلد

 0 ا ل م
 هديب سل كيل امناكراد ول )يق نكت زنآ مناك د اهريغ يف * لسنين او نعل الزوكتر ال نعيش السلال

 9 او مرطب زاد اميين ناشر يلم لال ناسف دإل اذن نطق, دعز تدان نطيل نيل هن رز عرش زع

 ا ع يقام ير ندعم يامر 0
 ست تويز م ا.

 ن6 هتمززدازعز ازيا عسا 0

 م عرابي هوان خي ايس ان ] ناكل خراف ابوي لفن دع زنط ل زعالاثذ نرد الكا دن جازت انطبلا

 ن1 مبا ع ملل يسرع للعطلة تلاباذل ات قي بازعيل يزرع
 : اتضارلاثسل ةردل يلعن اد لزع رت هر بارم زعل يحرم رز هنعدمت تسب مدرطتيال وصفي انو انوصو م

 زا نكنالاط نانا مناط يطي لرتائخمل نكراآلا ا مانونيلا الا اظ عيدي ةلازع

 يندرج راو دال ةوات عفش يخف لص تنل غريخ د اه نيم اه لكن اماذ رهط ايفو

 غامق ءاتشماكناططمالا رمز نسا ساما اركاب يلا نطرح مي لول اهني اعلا ل عنج تبكيك دو دعس

 1ظ2*شطشسش/س2شص09 اوهوسعل ا دره نعوز نمل اذا السار عاملا

 دهم قاف عامان يطل اهاياخ تشع

 م ادزلاش نانا ل أل نيرو لد يطق قيل ب اوقهنيؤيد تالا لارانلحا اعنالا

 0 كوي هيوم خب اانشلئ جتا ال اكتنالإب مدن ماقال اضل ارت ل لعزو وصلا اموال واجبا انهاجخل

 تن دما هتلادنعياتل اد اورج ف ةولصلا انج ناجل ايل ,تيف هز عضال

 | اه ةدافن سي زعر زكاة نع ممر ا سبزعز ناثبوإنيلاو:رانذزعاجدال 3 ُفو و ةَعيدرْسَو اح '

 : نكد هيما لنإ النإنتخالابعااروك 0 ياليت وماني بدخل لونا

 .”ثينبلاوع شعل د فردا انشا نه كتل 6نان عزك دك ك1

 يفد اوال لذ انؤ هال طن شل لجن ازوزز ذاكر عزت ازكي يكد

 رم وغلا ءضاوعبلط تاائ د ادعآ [)اهترلة لوز نا فردريكللاوباتل اونا ماذمد ديل ةيإلا»

 : 551 رغما ازعرمج هز رع جلقلا بس ردجلال درةكابراجاداينملا <
 دوم

 تيس 0
 ت

 ' 6 3 52 0 ذعخا(|



 0 ا!

 ا ا ل رت ل ل ل

 10 . 9 0 9 0 3 نار 3 3 0 : ١

4 0 0 1 0 

 انحاز مذوب تةيبلازعلع تبيلك ةلهلارسولا يئن جفالي : 0 سلا 1 د 37

 1 2 اعين دارا انوع بتب م عتمويإلالقنم قنا ملم باعلان زعشل ند ةناقنأ ا 7

 ان نع عزان يضيع تمهل ماخذ نحيي عئت»أ / الا 5

 تنور اضع هردضاجب وعام ادت مةنينس 2 نيخللا ذعر ا حلا ميله فرس ا 00 ا ْ
 بالة مزيل زعم لن تلاقي يزل 5جا تالا اود يفي بال هنااا ل6 2 1 مديرا

 ١ ازيرا: /ديمض اج دهر ناجي شاش 5-0
 3 تاكل نادايز ال7 ثمن
 مىلكرخ :-لا امتاز العار كاكلل] ةرانلا |ةيلعاخ رعت جزخلمل ازعل اضن عز ل ازعر جاز عيغس سا زل نات 2 سانا ةقوند درا اوعاذ هنن“

 ا داني ؤدااذالا 0 ا
 وسل يمد يبا د وول 001 2 7م

 رطخح اب مق“ ىلإ م مجرصأ رع

 "امال دال اجد ناضل ككل ا 05 كْزيت ل ضخ طاح يزعر نبين فاد عع ف اص م 47: 7 5 ل
 هناك دحر

 نمل ةسنلا ذيب م رانا طين ضامن دوما ميزت ميز زال اهنيرالتلم 1 "” كيعيزع دنع

 ا هوامش دايخ لارن كاس مال اييرلالككأن ذارثليل مه ماًملايإعتلاؤ
 و صضئتدندعزدم
 هع مالو غانا رد وام ا وو م تكزاك قد نواعم
 4 7 طلغأ تك انهالت ا

 دناةفاونلانب كيرلا نراكتنعتلاسذ نرخ دلت عزب لع اً يازع يلب اع ةيلادلا نبقي مير كتسكرازع أف تن خانت
 يلا ماياكيتنزما امرت للا وزنا لذات ميايزدانازإ متل ملح اود يدزمادس وتم الكوي يازكرومانخي 4 رار

 يزعج دنع ردي عمل ناز ع ناطر مهزازكيتس بني ار اندنشولياتل امض ممل خللا ةطبناالا ام

 قصيد ]للاب ماورامتلاب زعم جرت زعم درست درت |داتا ماطلنخلال | لر رمنليورل اذار اكل ةرشإ يلع مارا عيل زعات نهادنع

 شرم رك وش اطل كو از :هب انزال شعبيا به نيا رنبلا و ماشطرلر تاور طش :
 ايست نيله داخيزيكو از درفنح قا نانا اولا انجزمقان تكسير ظاد عض ١ وِ و

 اعط تس ز زعبي كف انه نزالإ ورنا اج موو دخولا ع ادم كب لا *امعنينالاعانإا لما | انصأ خر 2
 ماجور تكمل اتسنتل اسلاو )تلم نع تان عدي زعم انيرتز عنرتل ادن يدوي زعل ع نازعشافز تل كير مر

 نيم! لح كل اداء دو اذةن تا طتناكنادانبا اغلا 0 ا اوت ل 4 9 2

 هعسرو نهر وردا زيد عسسل اورد اضالاون طفل للم مايوشع جيك دم نكح
 ذاق اطر زنزمسصب الوم انو مزمار ملا وز الص نوكيا ةلظطاوةقزاززي دبل زاب هر ناز يزال

 يقول ةمترلاةنلا السلا نفلاداطان نمت نةالانب وساوس ضان [كير نيني ودعي دنس | نكت
 0 3 سس : ا
 تلا زمولاد ىذاجسْن لجل زعا كلة ارنعاب الات ةربكبازعاطظس انباع نس بشي نعزت زإ انرعاوترس 0 ا ٠
 رة: اخلاء يتاافؤضطيل قم دول تصإ] طيالا للدار مر عسقل ان هرم اةماخل نيل ميشج اال اللف هر تحقبإ انس 0 نارام <.
 طايلا |

 يلازم تال نيوز هسا بالنا نزيه ار رازعتسل || 07 0 5 ْ
 يرو

 0و لدتا ذهن اوبك تيلرعر نع انا حاس زعيولل اعرب ترب نإو ل عرج ا بسب نكي عياتملا تح ام يما

 1 هددت ور تيفو اسيطلا نوقرت و عدلا وز .داصشبإث لشد :تلتدازسو دامو دسم 9 0 كيل

 انهن تظن ادد الان ةدزع تالقي وقل ضرم قضاة شايل نت زيا زعلان عناشفلا

 00 نوح ابمب ولعل اةلوضقبر ا مز مامي لا ذعم 6 لهرجردإا عمرها زال انني لكنا | ام

 ا ضدي انوع تسون .انعلان لقا بسد از حاخج زم يع
 الل انة عيال وبلد ترام اةرتشنإل ملول زوي له ثان ايزل اوال انتيك اد ءازبلادوعنصلا! ملازم
 ١ اش ننتج مد لعزل زةرتمتيو عيل اذاكر عش ةنيتوتلاد مؤنلاءاخلا

 له تاك



 لانني عاب دابا له ياها نر ,ضلالا زيان
 3 اذ 47 هب

 : زعلت اساسا ول ايديا نرش 0 رز ةرلاندان كنار ص لفل دروب
 ' ع روع ار

 أ رن جا كاز 0 اذن 5 لضا وعلل نصا ذا امره لجو

 لن .ياثاَناند|ماذاو ٠ ,!اثالن طبل حا ربلن تايغشا نع دار عاص ا

 - هان انا شازم تي يسطر تل انردرانغلا تزلج دزه نددت نتاع

 ا مار ضف اهيلام كاذاو ايزل مانيلا ادار هيد انتحن لن يل تحل زع ينل كسلا

 ريل اها ذ اتناول جملا ل ةرتيقلل ليل دابا ض دس نال اين شذا, ماري ارش دريان نضل !جردزملا

 "| جرن ينته كناكو طفل فوج زن هير طلال 3 يصر جدن ندي بلل نار للبول ديل قيرطز لاذ
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 ظ | هلال اهقوزإل اةولصت 2 ولاصت دولا | أب زاد ارذاجرتمالا اق ”نينمولارنا ربع نانعارتبل زو كبي

 |. ىج ةدرتكت الفل لالة زتغاتو جان موه كلو جف ضالو ل يون ل مساق ناهد انني ءاغلطبعلا 1
 نحال اقول ار رضي | اماه طنج زم اخ برغملل ل والان دول او غل انهاقق خش ليو اوه كنه لاذ نع

 0 ا ا عا ككاو لجي لا اورام

 5 5 0 70 500 ظ

 كلانا اكد ممارطضِلالْمقاَمانسنا [:هل الشنان: نالانْوذ ال انزكو ا اًيااهَطلا

 ع ”ههالغ انزلت اجالذ ن كلم ل اوه اناكاذ امية راجتجلو ككراياضفل عي 0 ملال ضم رعصفللا

 كارل ة الغبن دع امتنا 0 اذا ان انذؤلاةدالاب لذا ظ
 وايضا النمل مل اطل لاني نان انيك تاو امال سفن لكالمقانانا غلا ول الام ولسا لش

 ذالك ظن اهل الغنا اين اهزوكنالالادا.ئ فخر اخذ از وكمأل شن انلالض نايس فن ينمي كال ولو اكدت ص

 الط انا طرأ تتلق افكاملاهنتازكافو ات ةخاد دامت لع نش اان فانها نقولا
 ايو العن انو زاجل ل اضن يعاب ناجم اناكتقتلاب لهتع عاهد ننكل اخر ازر قركرند ليعمل تافدآلايث

 ثعواميهناإ محل انة حاادو ايزجالدوسل اوملواتا طولا ايزل وع للف انام حن نلف دن لوطن امش ادنعوب ل اهنأ

 كلر فاد عود تاس مل ماع ءاح انا نح كالونم راذز ناني جابت بعون ا اخ

 نال ظنا ازعل رازغوتخجاف تمنع امزا بي يلع رد انش ول اعاعس ]زعل

 دحوم اناا لفل ازمدا ثري اث يا هنود تشمل رحم انا واصل لزفاوجبل ًجلَعمش الس م هنالوستأ

 5 ا تانج انا مما شل لنصقوم 6 تشل اه هزبجُ انة جزل الف ولان زصشل زير غزي جانا م ثضعلا

 تاس لفرز دجيخ 0

 هكاراامل هنا 3 د

 ا ككسا سس



 ةممسسسسسسلا

 يد اهدرتلانهؤ تنل الزب عازل ذافاو طرح دك نضر ادت زازا خروس تل !باةزانخاؤدمال
 ا ا ص تانج )تلا ةدااشنإ 2 ٍِ تانامدجات لعل ةلترللا و لما 9 ؟الاَدُز و ! أصأ

 مارال از 0 لامار يعول ةتضفؤ عطا
 ترد دانا دانس انج رمل نال دادجالا هذي[ ءانئل بان يي نيسائلاو مليك ١ : 2 يح ع دولا خلا تاون لاداو : . 1 2 ا

 ١ 1 نم 1 * ١

 ها ا
 2و طم انإ] لال َصسَرَسلالصوزمن لاناذالدال اسر لشن الصنف زود ايفا نائف
 زلم عسل اسر نعل انة سوا ولنا يخلط نر زعل طخر كسل ارا. ئشل طباخ ذيل

 . [| لع الصضالوس ل03 مذا هول الضاد ترياق ان منمانل اة كيلا انا هز تل الضرر اطوتسل أ
 | فازه ركب يم رو تهزم نم تدرب [كيرت حالا زح زمن يكتم
 يراك لب اهل نودع لذا هدرا ل جوملا عض تلاه كلم ااَو اطال

 20101 اهدنا: ةدال الدان ماك الجو تفاق ضنك ليج رمل ةناقلا
 تتناقص اولا يلزم واشار لثطاز واللا
 كاوا ادت ماهن ينال زارا ارنا اهني اهاذائزل اور م ,تبلن ةداللاكرانعال غن خادش

 زل ثق دز يقول نطير لوقد لالة رجلاذ دوام بانل وز ءانخلالز اذ لك انبحال اديك ةنلاسلل عننا هبال
2111100 

 : 0 رساوعع 2 10-1126622.
 0 و يا مت ةننلا عزنا زد اخلي ينت عبار ْ

 نونو فاذهز نايل جلهم ذرامادذ رجس ندااور انكي هك لس راني ون اتن 5 رتل الئسما
 | لطي ورك نمي شال الظن دولا ثان راو شامل الظل ةامغال 0 مس ال ةدال دج خال اوك ةدانه
 ظير كىلانالاةئيمانلاد ثان ناار ءاز ذهن انش ملط دز نانو عازخ تسلا خال ايلا طراد
 قل ايار سال سنع ن ووزن امن]كذ نت زدات اد حان اهزش اطل اوشا اظن كت زئعان هز ثمل الظد اءارذشمانلا
 .الاماشلالن ا: 6 قاؤاءانذ هال ناك ثا ير ماعان دوف نكمل ذالك ال اناكانسباناسم ١
 طعيمة زن مائل انطوتبلل (عميزئائْدلادعارَّدلاهزيشانلاو ثان انهن ئانلاوعيدزلا اح شحشقولااوركأ |

 ٠ || قفل اظام وح ابانإل ملضيباند اجلا انهو تال اول خيال ابزمو انجب ينال ابا ابنتك |
 كرد ثط ساب مانا طنب س انك نرخ داذ كل اذان فلمن تنازل النو اهلظنكشمل اذان ظ

 ظ
 ؤ

 ةيالايغف ناتو اقلب قول ءرماقنعزسخ لنور مدن يعتلي كلل ناعوت ضنند
 لينكد ادني تح لا ةراخلال اق, مدان ضيم وماما شم ا د ان 6 نوكن اب: كامن اسجد
 يادار مالا زنك ذهل ذاعار نول نين يللي ]تما نو
 /ةيلحرلا ل يوما انخ ءارإلع تر نط دان دابزهتس ا جدطصا اما بك تير ثان سل لازما يزلاعس ا القل زح
 فل مها ندا ملم دجدتم كيرلا انهزم ال نزلت وعر يمال زمنا
 كل! خان ذك ءاننل )مائل ابداردالا رخل خل[ اترانة يسد هر ازعل جنط كل عبس انفرد:
 أ تامل طوال هر ادنغقيي معز طي للعلوم كلا بدا دليل واخد ررتؤط طنط ازين غمار نجاد
 الاله كاشير عوجتلجلطبدتد حجت ادمان اكمال يراني هزم قا ذآ فير بضل خ
 | اضاهش صدم مانا طدزخإال الكت شر انهاد نان نص مرتك بانل انه رن ينال ايس رانمزا اثني
 3 اظاماشب انش ين نإساطاينا نو العابش الملامسة: بخل تفل! نجل طزرس تامل ظانإ|



 2و
 ااا بح ننددب٠)فسسو٠سشسااااا امل

000 
 سخان كيم اهم ًايلظلا زو يصب هر ار ضعل انضرف كة كلو اةرهيظل تؤيد نهد لو اريدك نه اذ ءاحان ضمام

 يعن اننوؤلا اهله فة ئرغا انه نعد :ةري خل ل نمل اد نم اجو نمرفو 0 اوئنعانذو اعانذرتروريصب

 ئضرو بال: لفل هضم ري زباله لول نع قابل الظل ل سرا علم ىلا عندح اة زعبملل ايس يككى امل اع ائشرظافلاب

 0 1 نزيف كول اذ اريزرظ ميكو ضف اذان زم سيخ زيد
 نعضرالل دينى نأ ا اهلطر نغم مبدانل ليل طغت تن لش نل خلا: رتبل ءارذل ! اناره ذل انهو لذ اهبدُع

 د د اف مضافل مال اما لغة كوز ند الايد اوننمز العا ظؤ هوان ل طن ن بكل | اولا

 ديريعاد ذدازاذارهلغلل كول ل اوهفظلل ا اثءانط الذم اهم لاوز ادت طل لويز. جاع ال ادا امانا عاذذ
 ل خطب اًما'سقولانا انفع ارت ادعان نل اتا ول ناك تكاوإز يامال الط ن اغاذاف مءلوط ( اور كسلل كفوا لوا |

 اننا انتشال امانا تست فراج اركاف مدت اربيل | اماكن يمال اة شل نونو .ثت ان نار او

 لو اضف ملط صم الحول دان هم لئن سرا انيك بم دفل اة امد [ن1افرطاذخلءارذلينل
 وة مس

 اص امة تال يلللالاب الورم

 2-20 اكانانياكتبانل الظلال ةازل اهلا نورس يزيل اصور ذيل فاول اعانذ ن اكءاوس

 0 ء ف فان انااا كلم م ب
 | ١.١ لوز لحال اان نالالمانل دال اءوتتم جلولالآل مال باك لايت لمسة دع !مؤيل اذ ثبه ل لزع
 كى اننا اًمْسِمْدلْل الطتانوكن ا ىرتحاقل لفاانخاللا اناَلْو را اماه نازل

 | لاف نهنل, جيهان فدع اد يزإقاناةيك ذبل الطلاب كيد انقمادل ]كيب قلاف جولغ لولمز انف رتل
 | ؟ةءل فرط الم فرن تنل كت ف قدا نلبي الانوكيكمدازداوعف أفلا ماذا املا ةللذ رنات ظنلخ2 ١

 ]ارو صج تمول اذ اكتاكاو للف نانا الظن اكاد ان جلول نفاونو غم اهات فعل ةلنيطبس سمبل الك ْ

 ىضدلإ ماس ئدراولاي فلل وناوي :اكانل اكتاكا نياك انناكطن المعاد وضع امان نك هرسبعت طع الربع ناو "1

 ياني ينل اضل التاج لمادل اداه الطله نغ ولن اكتب دشن ضمن اهل ارككةااكءنضيمن لاول ١
 لمنال نير ابال صوص م طاغَورضاخ ناِنْر صنعا تيه ص نا طن الخاؤملا نك هذي ا

 و كان لطم ناك لانأ باذن انضر لوم *:لوايحتو انبؤدالما طزنمز كار غنا اكن زول اول انلافدفالخا

 ْ 7 .انكوضتوَويل الوطن جانت تالا نازنابل تا ذك دال كل كا قزخأ + هوطنو دايم ايبازنزهتسز نيكد
 . لل ةياثناعادذ ل ا ءاذل اكل ل اذا 0 يي يا

 رلشاتش ا اان ةزنعجلت يشابه از ازاغ بي اً د ذتاكل العش السم مالا

 دع دلع .اكىبعارنل وعادل |نيشافل انتانل تو الل اخر لطي ] هزم تنقذ بي عافني انلالوش | 3 ش

 "اية تمارنيوبا) ل ةنلطنعربلزعيسعز ندا قفكييم ل بلغم [ 3 ريدادعتا بساع يضرب
 ا ما كلان 0 اهنارذ اكتافلادعات ان

 ضل انام الط اف ناقل اداري ءاعذن اضم سؤالا الاف نوك اسفي اهبل هجين امانا سالريضتفلا |
 ا لافاني زكي اهطاك لوول ذهل | ظ | بابل ءاكعب لملم
 ميينؤقم اهيا ةولشمأ نانا زلنا كتلي الع نكاماذا ظنا دبعوبال ادن تفوبدلنع الطن رنا ارت الن :

 ]يات دا رطل طك لق 0
 . انكار از لظل ار اصناف ثول اولها



 .ساَمل

 يحال اييرمالا
 0 هدا

 ملام ءاجو درهما ا

 ذالذيرفنادزطشل نسدالا ٠
 ضال داموا ابي ا

 دلما اوم
 هزل“

 فياوأ المل
 ذنامملاوءلو

 رجلاوافْنْيْضاطلا

 رظأ نال اداه نسا ف

 ضر !ناسافلاكناهتتلا

 ةظددحاتن انمزك ا:

 ةانءاذاراناطعل ال انداز ضم امرت رنه دوا صل لال انو الدان, اسال نان ا "ا

 ْظ ماقال لال نيكل ارنب دياز ايدالاهخاغلارارف مقر ترين اييزوالا اةون اناوتضتما

1 1[ 00 
 شل ةول اكول نرسوَتْ ثم ادرك لانعل ا[ هروب كلا دال انقل ارسم ال اقول انَداتبَومَوظلا وال
 عجن ادت لا امادرفل اوتنشل نعال نيرا ازئضاب نال نبضي لاني زنط سلا
 يفرش نال نقول الذاك طفل انها ان لم لالادالرإلنعوأولاذذ لونا ينزل

 رنا ليتل هان نر ناتو سس رواة اهنزدالد ما ضتقنو اريل زعل اؤلشلا

 ةيمالا هينا همه تل ذل طرت !نازنال نويل اب ري النيلين هل اكندجال كن شعل [زطنخا ولام

 02 اني نينضيمل زرت الن انين ازال نورت نكبَو نيعان ذل ناك! تلال اؤال ]هلءمازَسشل اكان ْ

 || ينير بشير اجل اانعذ :ةراولا دجال مزيججزما داك كتل ذ لجان ينال ازتضال انكر نلمس نقد اوال

 ل ايتن نيرو ودجاموت عرعر اطار رضاه لكيم نأ -ِ

 ”الاطا غيورجتلا 6 كيتشن :2١ *ناهالوط ننال كندر اهني نزاال ]مها المدن مران

 ذة دهان داخ تير لعباس ل اصور ديم

7 
0 

 زيه اكرطسحر تش ناو ثاوطا: شن اكليل ا كنت اهني نتيزا لامس المدلول نة ضانان ةدشل نع
 | اكول نار ولض تول لطرح ريلي شدا زعن اخ خرز نحيل اذنه غرازفمزت عزرا طا د عز عج
 | ةجير ننال زان ةدرض رتل اك نانا نطز زيبا .كتبالارنل ايما رنو إلا مانت [.نيسنإ نفل

 وضس حدر زكي اوم خول يس ا رس 2 نادالوط_! كلنا كي اللذد

 ا 2 الك] 6طن ينس احاز عزاز زوال نبا تسي للخز خزاز فراج هنا تلزاوكيهو لدم | اصأ

 ضع نادال ياما ربع بال 16 ل نواس: هز يعز نعد رجل دضزعزب تلا تسي جالازجي لحنها
 | كاانإر خل ديمط دبع الل ةذط طم زعير انتز مرا نش زمن عطا راسي ملل اذةداطت نلف كام

 مارح! از هجنانلل ال لاس يرسل الخ لوط انزع كانغ نمل ذزاذ اسر مرنم تككز ال ترن

 20ج غرم سيد ادب ةوزهأ اضل مز اذاعنيئولا ظل للعدل نم نجر ال الانا انف ره اثقوزع
 تاك داليا طال بالنهار زارا نصت يكل دس

 0 ااا ااا ا طك الان

 رض ردن شناو دلرطط شا ةتكتر اذهب بس تسلا وره ازيبن غن اذ وزهظنا ]صوم شرا دانرط || هكا
 1 وو يي عع زجل مززمزيل رطل ناو لمي '

0 : 
| 

 ا

 -_ ع

 لل اق طز نسال كوالا فظل: ذدلسلو نضال اطمئن اور واذ
 يق هدد مال دب حازت باول ولا لان هت
 ربما زلريقوا نا ةنيدسانتةكاشتط مال ارطاشلا ااهزتدانل امال [رنقول امانا نل

 0 دست برتخ ]كلا زري: اثم اذ بلا |زشلا اكوسظخس ين اتا يؤول اذن |زاد دانا دن ناد
 كمي سن ند تاق سعت هددت الع مانرعوباَمد لجيل
 نان رش ايون عن ليزا 2 0 ٠ و دا وأن

 نضر هلاط ةاطنل ةورزمال اذن جالو زيان ا 00 الازم الذل اطض ظلام |
 5 | فز نوط لعل ديت زر كلماتنا هطول

 اريل ار كشالاو يصلح ْ ت8



 370 212000 ناعلل

 و أصأ| مذ م امل ىنع ازال اذ عاذتل ازد ناكس:زبلل ان بمب زلفنل انكر هيفي نام ل اة يان لينغا اناادذ
 الاننانكرت ٠ يكد هسبانك تحلم ذل اهيا أ ةةزعيبخلا 6و رغم ازا نالت جانتي البلا

 الص | ”وانمام [تةيل !طلتش النقش اوبر ضنم ثا اك وتب عرج الذم اة .ثدادؤناسسم نير اب اب لغياب
 ..| طويعاطنل اهات ذل لافو لغو اذ ا ضرزل لجن اناكتلمن اغاثنل !هعانتل الم اود المع اص ءادذر شيف نم
 له الئ نهب تغفل اًتاندوايبح باك ضرذ ثقو فزالفانالن اؤغغد بث اذ أم فاذا لكلا
 فالضرزل ناكل ن امان ذل انحاذّدل المجال كتم ال اطياز جو يضؤلا مام الواب نضؤل لجين لءالال اولا
 لل امالج ا نعاذ داش كاَرَ ثقووعافذد القي لاوؤل ال شنملالقكف هلفل !ن ضي ثقوز صحا
 ]اون نرجصاوموزلذانلار اكل عتنل ا ضغب ىيداهنفذ لوخ ده عطلان امزح اك مفضل لغرف ال او
 ابا بيب راق حازت تاوفنمز عفو رتب ابل قدس زا بمن ل انل لنكن نيب لله زنا ذ
 امانا قاكاذال العم ؤسص هل لونا اكل امتنا: زجل )بج از يوت ازج ري رع ن وس رع
 ولسة خيقر انج ناكل اطنءوط اهني انهن ملثخناز لا تال عل ةزضتل الز ةع الخ ن اكاذا ظل لَص
 تين | اضأ ل ءوتناعزانما بم ذنووتلاهكف عولط نوكيا 3 ناغاذذل انجن امج ف8 دج دازو افا
 , | كؤنه ثقنندؤبالل كَل ناكل لات كافل امن اهادذل اان المجر ننال اذ عن اووف لسيما انع
 يللا ناكل ل انة ن امانا جالت اصاب ل انة نع روز ارز نع اكيضز نين خ بس نط تق
 نبل عيشاط نبت حن هنغ سي زل دانل انكرت د ثضيزفلاب ن اب اعاذذ لاذ اف امال ملا ارسُملا اذذ نلضنشت نا
 عن الهضاب نرارماط ننينحؤ ضن انقغزتءنخ بي عافذ ل هلتل ال05 امة ادبي ع :راقذ نناكتم
 كيف انطمتام ننزيطحزتنع بسي اماذ لانكا ال قفة هلا ذف ةرعشل سل لة ادن لي ةينيش نب وعجز يملك
 نتدذع بمي كلذاجطتر شعل ادا: لت لعل الضب تيا هش قنص ث الؤست ناكل ايت امطع طابع ىب يلج نع

 ُاعَتل اف ثلفل غل اذزل امج عاذذ ل اهلل ل22 نعم اهزعاب الن انس ان ةدادذ نين يعرةَبَصَو نزكبلا
 ابي لذه اوان موي الوطرىؤلَئاهيطذ لوط اًئببت سيصل اف نكي مول اهضد فلعل ذانل لل فور صفار
 ل اوزل ا رهن اطيل ل اهلك ادعو باور ديوب ل اهاول اهلين اكن تريكو ةر اذ زوؤصفلام يو نعبر زجرتبسملا
 ايئارجعزجتيلح لا بمب رشتلل مانغا ع دخن اول انقؤل لوا نطو بي نام دث كلذ زعتر شعل اشف قن ادن

 از واضل انفك غد نضر تالا ال اذاذا١ل اذان امفتطعم ادنع دودج وازع انباصا عدد ل اند تلج نبك هذ
 هازلخت اوت اور ام تيرةلهقطل لفت ا امة كيل ومرت جو ترن تشن اون لوط ثش نات اهي نا
 دلاليا أزال: د النافع كوم وتم من نجع هلل تنساه ل ا
 فول بل ضنلاعنئبربزع ة اوس( ةءاخيؤ ألي ا راوص مق بنر امد ايكو !ةل نقف مضؤهفؤانا

 نعل اًمانينكل اذ جنا ندهن عر اك اس ضوب بن وم قعامهَصل وغرفبح سؤ مزعرشت بمب نين انتل لفات اذرتم
 روكت را راس صخر نو طر ششلاو ثيردل نع اف نؤكين ابحاو كس ]سهر شْ لذ اذاذ يأ ج ف :ولّضصل لذافدا
 لضمان مافن لذا ضل نطو بنبان مارتينا مالا ئلطعن مكسات تشل ارجل ان الفذ
 كل ممزومةرنمشللل اذاذإل اه ضاشان |هتانا امل ل انرمارب ع بز عيرذ نعن ل مجر نعينش بمب ثئش ا دجررضما ميلا

 قلد الاذف مامن لغمضعلاار نيم دن قات ناكاذ والا لضخ انو رض اهنا صفد اهلين كج الاس لنب جب
 ةذكانا اب ليشاوغومشمل فلعل اف تش امتع دلزعأ اهلاناوغضؤعيااخز انو انمنبا بمس !ًاجالا:نعئضنلا

 اهيل الر ننيالتلنانل اطلب نحل ف تاغ منيخو ككان ل افااز ألي ضيلاءنب كي ئ لد نفعل اهديفهبع
 :نينحو خو تعين بيب لنا اذار الة فعلاذ نالمدت قلك َسيَتافددذ ارب ئه رول ركععل فد
 ١ نيل اكان ال او ئلعل ذولَسرعنل سَ اهل! مش ادن ع لغير تون سيرو هلك يزن اوغضو طنز اد مشاه

 ا ! » 0 كلناماذ



 تال دروطنلا ع 0000 00 ينير 1و هرم :

 12111 جنتل زمن تام بشانطملا لل زمزم
 درر ل ل الا 3

 اذا نصف راض زل هيلع ع هلم ازونك بيرس از عم تيه وزع نإ

 طنز ةزلؤاط نالت ناو شميل ازيامانلا اخلثّيهنان ثا انلث هيناتا كلف اذان 2006
 200+ ناك نطل راسي مال انا اقماتمن باية عرض نزاو نسخ ينفع خزان ثلث اهي نان ان طم

 ةتاهدازمنضال ا ضان كرب عملك اننا لزم اهتز فزت والذ طورت لنا لقط نترإ
 زير رق ديك تيارا طرز بيني: شن كلام هنالاكينغلتماثن قال

 ْ هةر انكر اه سيرت اولا ناررة تضيق لقداث ازذنكر ل نان ضيا كا ناذذ

 تا ظن نمازتز نجران الجال اناس التاق :مةصداليلاك كان الاانا هال أ دكر ةكيرالج

 | 10 الملا براز ان ناخاا زل نين كراس ةز كاوا لسجل ايش ال نم يمان
 11 ادا سلا هز لش اي: دال لذا: مقرن اكاذال. نار غض وال اوت تب تضةنالال و)نلنز ئأ

 انفيماضعرت َك شي مولا كيال اطر هن نر شملاهضننب دلال ةد 4 وضل
 م اهتزاز: طفل ناهرقددتن اكن[ ارضا |اهلتان ار ادي رات ضْوم قال يدم ”كباشل !باوإلا دا ؤرمخلا

 ش قارمن هرم اهلل اانا از لور شارك ةعابد خلاق زم باك شان

 الا انشدال نافز نكح ةناكان الاولة تيان إد رنلا جا ذد شير الطن ز ع رالي

 دقو نا ميجإللاة مرقوق مدش ند فانز عضوا نضاره وال انسياب 3 زو سلا لفافا

 فيان ملل 0 حارب اعد نضل هوز هكا ذ

 .هلاانهرتبست تازوالاوا ين هانا شر نعل واخت تب ةيمرطلالوق وسان ضد رلوال اذا طفت يستوة ايام زعض

 ةرعيضا نإ بتسمينازف جزع ع بسم نات اعز نميل اذ ز بيلا تس كائن ةفاا لن هنككف | 8

 توون لا الذوات لازال نه زا اكان الملز خلان ليه نيرا نرع

 طور عشل ال طم ادني عطإل نادناجن اعز عطاننا بسير لال ذل نحاكةدز

 نام راكم يب دانا ناز غ تيا 0 ا اوهزرهظلا

 لخمس ككاو النوع د حادا يل وتلا اهططمو لإ اهلج 11الى نحف اال نال زر اندااهقر || أنك

 اشاد لنوع ذاهبة رنة ذل الة لنيجغل لصلاة رشي عج يزع ان زو كك كتيره! هزع حلا ْ
 1 ا ل 0 ْ

 اويل واجلاور تملالس ذل ياه الل قريبا ةؤشالاةءانجاطبد م ١ . طاق ا
 مز 5مل زارني طوني مايالا زالة الله زير ست مران ضيم رازإ ةتايص ع ا

 00 اذاكر ا تنرايلكراملا اها أرامل اجلب دنع كيرا شتي انهزم ْ
 اوزيل ان ةرو لكم سب أو تارت ردة رض [تان لانه نانمز ةيئازو عتيد ؤ

 ٍ دم عم د وووسسعلاو

 . هدعرج نمزاالا نت الصلاة ولضم زار لناذان ال6 يضعنا نوال انلازع ْ

 جزل ازد اذاكر لا نضر عيايلاو بالامن دز مرنة هلل لالا لذاناي انه 3
 لجني نسال وشل د لا حاج كرم ْ

 يشاء مداها تالا يمال تحن ذجرجتن اولا طة وو لمان كلذ ريال ثمنا طع تيرا |

٠ 

 ا
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 و 1

 دل 11ج اج ماك وف -_ِ ا
 هي 1 0
 ص | دريزب طر دواجزعلاسخزب زعلان دار ن عزفت يازمن مكومت عز زعرنم تس اال نا ١
 اظل لكاض ادا دم يالطيب دان ناشي زار: انه
 3 خراف كا راش باذن اةكر عبرا ضيا رانا ملل زيف رضع ارز لهون لامن كلذ ضم اذان

 اللالخ وتد تماما نلوم كلشل ث!دطنزعبان نزعوت لابسين رسما

 0 يزلزل بةالادا نيرا يضساذ ايلا نهي ران لخالد سها ذلوخنلا نوما ملل اهتمت لونا
 دارا تي ةملش امجد ن اكان ةازمايايلالذانلةيجال الدان ضيا ضورعرم اشو م

 اناراس ميرا ها ادراج واصلا ماقد المسار نع ازعانن نع سيإتت

 00 .اقانالؤاس اهنا مل الإ مبوز قل ال اذذل جزمة انا لس اهلا انشا ديال ال اهايزم
 : "مانا امج وزعم يرايسلاد بامان ميز ن سور لس تيذذ جئنا الل تايم
 قع اماه للد ضن زفر ج ا ال نيرا الهزات ذل انسلاد دال ةزدينبع يتيح

 راني حانت اح ميلا لاذاذال نادل اياها نبعد كين نع هيزتر ماشا ]نضرب زكيعرب بتم هر

 اد ان نكتب هزت زززيزكد نت سيب زلاجخا اهانسن غم تيان زنك غال القول
 نزلا غلاي ناترلالخّزلال انامل انهظل ناثقول الخبر لال انانال ة خال از ع ةماذن 03

 سرب نشف ان ننر015101] ل طينة زمان اط اضم زازا انجاز دج عءام نإ

 اوم عر ل تيس ا ا ب
 3دفرزهلاكلانانال زها هزعاش لهشام ذل انا عنهن مزج اخت نرازع زمنا نه زعنع سب

 نازكز حسي نال نزف انلاذ زوم اذ كلج زول انة بق ةرازكز شي زونعس من نزاطلاد
 ها جرير ذقن جلال الجر جزل ذل نس ولاداالاي رتل تار ازكي زيالبج

 ساو حير زكي كتلته اهدنا نش نسم

 رب اسال نااار زج ناتي: نلها ها ها[. مونمزكيلقلازك
 لشن :راطلازساناةات ناد كيب دشالد طلال اظل ةراؤلالانز تلج وت نر نيوز
 ليزا كورد وضد رت رماتس زج دررع رمح 202
 ه 0 ا امجوهن مولا] مل: هولّسلا عرف انسياب رضا ؛ راما نناب

 مس عل نول انكر لانه 2000 داير ايلوزنجلب هعمل يصير زعنزوناش

 ا ارسل تلة رشاش نر تدنم بس از ا تشل دل

 ورا طمزمال انام لات | نم 0 نالطغشنو نشل طقوم ظل هنن الل نانا
 .نلبالا نين فلز طككزازالائانقول نادي ضانطر الإ ا نكون يضف نا :ثائلإ دورا نظغين سبح
 رام رعشل انا دتازعزيمل بياظازلا ب 22ابالتاذ زعل انج زري تو اون نضر زنا الاذل
 0 بكب دير تسلل لوز طوليا نال ةيانط فطلبت: مط اةبكإ تلال

 ا يم ن١ 1 1لتر ليدل انغع ل ةركجز زهيد رينا هر تسمي للان لهل
 01 0 ا 3 اا عربا يب ملة غط نشل ءاذغلا ةشاط لنا هقمزسالل رشم د لادلان زمام ناجية يسار تل الاف
 0 م ' 0 : 0 و لا قره لن ةدطخر يرش يال اهل ان ةززيك نةرازع

 0 5 ل 2 تاللز نجت داطضسل اون اطورزالرشس دز ذف زكر زهد ماطاش
 + وم هرامرل», | و | اتناك( انامل لاخ:ن ضع بيوم اسهال هنن منوع ما
 َث رز ا نتا لانقلاب ل وادا خالة ناكل اا

 17 ١
 ء 0 2 ه1 دى

 ار“ : 00 0 0 0 0 ري 0 أ 0 ٠) 300 رق الز 3 3 م ود 2 جل 34-5 4 0 0 ا ش 4

 لا

 0 نك رغنا دئكلانذ الو

 اذ هه 0



10 7 ١ 

  000 7ا ١

 1 دظئاجول لندن بغ رس انلل سنس اد ثنو اناث 56

 و ا يس قو ْ
 م ارتب وجا هب ل (ناوييضن ام تل ةلاؤل انكوزه ال نوكآكل ار وول امثل ومشعل اذولَص عسسل امو

 0 انظهشاوم هانز لاء انآ سل فكن عضال ئئ نيدو دخان يسب ناك هوبا اة هفزملا
 0 *نضاكنلال اهل اب نتج انولبزلا بمن ثي ملا نؤلا امي مرتع نواصي 0 .لانخلم

 اس دوال عت نااايس از نولتضا م قير دنع كوم ارنا

 طل دولار طفل ا وو مام نيمو انس ر اجا لعالالت انخالا نه لتالاخ لالا اهاضنا

 اكزساردعز الا انهو نعشمول خا | نارح كري ءلوالئ ال انوع اك اذ ناتغا ل ملعّلد اكلواللنمولا

 1100 :اعبعاا اس [تلامن ةراداز تيكر زعل اضع تن عامهصل عر ل دس ببي كاع

 لفالل ذرن جو بخ لغطنؤلا+ ةرهطل !ةولَص تقتل اسوز اذ : نلالي نبيع نيم ل اكلة نانا اناني

 | للا, ت لت أمراض كبش لحنك ا[ تف كلن خا !لزقو مالت اع

 ضان هريس 0 ' نخب ادب رهيطب زمر وشك اج العلوى[! اوس نيج يل جاك عقم كى ص قابض

 لاتفيا صال َدايْزلاَ و وع امان اوزل ازطنوكرلب ران اء ضيف دالبلا |

 انتوا اتش نونو! عانإ نخر ن وكن ازمع دلو عنك ارح الاد الخال عما اونيفنييرمداز دف ن 25

 لامي نعمت جراي :هييح م ا يا دازملا درب
 ديل اولا قران لع صلال اهتنل الق لوختل اذادننل المار ]ناس درا اا دلعش نعال اتاك

 لطي للذ نعال 0 لاغاةلخد د سومانفاغ
 طلخا مقلاة عادلا تن اذاتا ليعمل را ل اه نر بتنلانط يجف
 ١ نا اوت مل )هلع لَلتصتسل فكنا نق تبلغ ازعل تاو ته واتجزماوغفينو اجرا شرم

 ب اوهو ياراعي و :واّسل افدتع م ةلونتناكهلالب

 ةةانلهمكتتمنانتنإ تب كير !قل ول | قع |ر قول رماة لخ اد
 7 ا'م اشف زبولهفد اذ ناو نبش ئلشمل اًبوعنودخايةت ادعو ال انيك تي ا

 اكو ناش دب عب اللام طعام نعم لشهر بمب كلان د طن اىططنل دج ظل !داذاذان كرت

 نان الايبان ظلم دعانا اطار ام ايديا
 مو عاطذوت د هت علل ا هدا ننس ذ اف دافئا ناد تشل و :ىجيصقبل ازال وطفل انىلطلذل
 مكباغ زل وحل 6 م د وما ادا تاضلل انمي

 قارس نزيوس:الازل هنوأ اعل يعاوج نحن عايزا شت يراها قف رسميلاثل انظف داذ مث

 دانون جاف ولسا اهانة , اضن انوشاذ زله اذا انامل زالوا
 اه مدخن كي د باو اجل كورن 7 وعافنا انج اما هضم تن نا هلع كتم اها الاه ايهنغل لنا

 دف فاجالقدانخن الض وز كل ئتم ؤل مارال اليتم ايفا انجاب نور يدي نازل هنيكسا] ا ذعلمؤغ ايم
 غنم لؤتل نر ةربالل الجلال نؤمن :اير عطله ايجات: وكي نيج وزال يعاين لا فد صنم

 0 باها صقر الاشن نضع داذااذاف ناقل يلف عفلبل زار سسن عع

 هانا سرة 111 زذ ]1 ]1 1 ]ذا

 م لينال ع .انيل نحلم فقرأ نضمئان الازم ل! ان نفع جوي لق نار ادت اال
  عولدط قع لوما اطعم طحن ناذل يكل جانجيال جيل اطلاله اهمال مالا طنا يل هس نعال تااآلا |

 ظ
 ظ



 ةرهجتلا رفد هددت شق ب 55000 د
 اطار 1 وزو منا ام يازمان ل وهات رع 5 5000

 . تعني زال ذؤاةزعننشلاؤداعنض وا تازعاال اذا يننقل زمن تق بس لعزل رمز هن !زدنضوال

 زم رايازز دم انين هزة عالي نفضل زدنشسا انا( انعم ومدة نطالب شنان ١
 امبالا ند مس بلازا اب له هدر شهاند | كرب عدن كارب :,فلاودنم
 نانا ظل نان بنز اكل زينا طورت انما يملا

 انعننزرلغلا فشل زول الاهل نع مرتعن [تيندفئالم افرول كدرج نوط

 ابنتك هنكداهدرجو ولكنا يشن يري نك تيك نا الام
 27011 عضبن_ ناين عامل نس اثزصاخن ام. لقا ساق نان ماضينا ارترنل :

 | 03 طاع هسم يل ملا
 م انا ري نال سيانااههاضاراهبضقلا لالالا ص-ر مقاول لبسجاهعاسش تن عضال اذا مدكر

 يم ب
 يطا يجر علا لزم انجيل ناكراهزوكتلاانطانشدز نس ]بث نذابال نكتالر كال اهنرضاي جم

 ا «تلتلان انمزإ سر اهل وكار تفل دولا انهن كايطاامجلإ ولسا قاهانان 00

 ريس هيلا ةلازا ريل هكا يرش انباع امزعان انيرملابكهزعاز ايوب انعلاث ْ

 ' نيرا زاماطؤا داب يخباوفاط ارب لزمن ال فنيش مانت ]كن سنار كاملا
 رار نعيم االَحس كل ظ دانكن ةنض رزعلام 22

 عسا نول رج د رتل زور ونمت

 كلانا وهل ينوكولا ككل دق نانإ ولالا زطمانونجسج | انه زثككلل ان انو نملك نان نكي عر عسا
 : و مدلول دهر! لكهزمم سول والان ورلأسل اكرم مس مخمل ايكزم منت يلا زظكر م سنس يال

 ارسال فالك ند 2[ ادت ا خساسا) ةكلل در عةلر واس منصفا نوزع دكر مومهبأجمنمد

 كتان متل ذاك لعب ننزل اطالة رسللس ارك كامل اهزسز اباظة ما لان طالب

 رسب اللا رنا انكربلعزولاغارلا كيرلا ةلو ور هداؤلا 3 نكرم وشل شوا اك لع ظوملاره

 اولد راني ينال ط ضم 5 الالب نايل الكرسي جورب اذان رجا هدا
 ا زالاط العادات اذن تان مضي نتو شدوا اهنجدايةزع نبك امج
 الالام ملال اراها ننعم 3 ةرصر.ا ذاع اهرجزتضد الايد اغا ساهر طلال اينذداماذ شل | ناطسافال ايظق از

 اني 5 لا
 ادا كلاسك لازلنا اوم. ضاق وزان لايق وعاش غول ضخم ] ءلورهظف

 نرفن لبي ناو لا زمانش كلذ ينزل ماس ول ةلادضك رق عزل هنن ط ضل قرا زارغ طلاب قسم
 رد نا زصيز لبي ل ل 6..ال ليتار يضحي طقا/ جو نميز شلل مكلاعت ءزاطسل ادب نمل
 م .رااتشاحهت نال ظلوا الاي قزماك نكرم كول انفو اظفمغسويإذ قولا نيم
 لتازاظإةانزعردنس جير اعتمر سريرا اللاب الان راغستب
 ا مس ا نال زعزع
 نان يزعزو تغاز عزت بيق د الطيز اري تلاد :دورنالان
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 ل ل اااه سامل
 ةقلتيا اطل اف ءانحاننالطيرزمن اة يت اللخلاسبلخر بة مدجرعكيبل نلف اكل أ امض
 اًملطذا اوصل انها ام اهتم زانت "بانك كالوس! وفل امن الرز علاف اهل هلم يلع بنكي اذا

 قلل عيل زمي قنلوتشلؤش هيام ركلات 07 1 ]ز]ز ز]ز]
 ِتنَءادل نمل "سلو نعمل انتي طا خر قش اعنف نبل بي قرا زعالاشا ضل ”للباغانا

 ظ لانا يكن كاب كانا ادن يدان نسا ةهتامشا تنفي تمت ا بيائيغ ةبامقرتملا
 اسس اكل ان ةادنم ليشمل لعن ايلف نان بيز يلاجاتانالالا هوت بيغ |

 ايلي ناطثوضفلد ارنا جت اناسج فذ امض اوجد[ |.ر اوساط و17
 ا 2 دا

 0 ل لمراأن ليز لف لوني حشد اد نعأ
 انا نايس روك تن ا اناا ةاكيباظش ناري ئوامغ جن عودعولا

 00 ل عر تل طر عون :هنع بمر لاوطصدايلهرنل ل اهيل اهتنانؤس

 ا كلفلو] لل افنان زر تان ةتادن انبات تلا نا خواون انخايضن مرسم لو هل وأ شمسان مرتين
 هع ةيلرغم تلو: د منال عام اماهياظنزياظ د لباس اهنا انشاضماب ليضع هزل شان 00 ١

 للغد بي دا قد ة//بيلك دانس ةرنشالم ديا زح ظنا نتا ايي
 ننال نانا راثاذا نزلا ف جوال الان دحر 2 ولنا
 ل ةضاشساع ابلاغ ليز كتلل دكه دمي مش نم تبصادنك م اذطل زعزكير تامؤمهرضمو ةولعلا ران يلص

 كواَص تتلو اطال نلت ااا وتسير فال جهل ١ باعك فرصمل نا: ننظر خاب اجر مهل عشا ازرار

 لارا عجنلاول نال ام اضن دايس ن حابس نع يمد بعز مهن ينضج جل يانا بي تمول جرافا فضول 3 |
 ورا بيعت الط موبي اجل هش هال ضم عاهبل را مليح نانباطخل اطل قؤوطلنت كلف هن الج مخب أم

 غلوب ازيس جوت اذه افالم بع ىبالامتل امل نم اتا تربل ئعر عمر لغد اخز ره يرع 0 ,ءائهصلا بيع |
 صالْذين نبلغ داق :اطلنانرعوطلتل الجو محاط اب لاوس مى انجب انغةنفخز اسبس دتاطخل اضف

 ناب |ر هبل ع بي نوران نان مزعتهزوت 0 _ داضلاب

 ذل هم ةوبزولَسلكلل !لم دامت لوا عراب تزعل ذو 1 مي

 انباء انزع كوعتإ بيزتاالاج هان رتفلا ونتج ا دير أس اهنهجداهمموودحا اهدنا بزؤملا
 يمد ةر سكب + اهلك اواَضل اكل كش الع شوط حا يئن الوسط ا نعاب لذعم 0

 اناس اهنا ارز ان نين ولسا كلت اب انام ]بسلا ءانقت |ك مل اطواملل جر
 كاان ذااكوز | قتشا يعارض لن اعددت هتاف انف قوام
 عيونا اعتاول 5 وربنا زلة وبطنتبكز شغل ب ؤبيغز ريل ولم وفشل لال اًدحاذ انهداهيل تال قالاش ا
 افا كل ئرلَص نانفؤ يانا اينو نةدلزشل انما ءراب ييرْشلو التل ان ولي رتمتتلا
 لاثنين لقل ارتد انس انمْوَداطكلانل ميغ كلذ تن ضفت فكن وو دو لغاشالَص

 ولا ط عون ا |ينَْوفونل اكراخالا عوض ايفا زل الوفا نطو ادعسيَم تطنل نيرا منام
 ةلبلا افا: ارا عنراءان دن قنا وشلل اطؤعش نموهف هي هان لتالول اما وبال ل داتا تننؤول اوم
 اقع ملا لعند ابل دال نيمو اذ اهلاض غض يأ اكنيكانل نشل ارادة زاتلا اهفد نددت اما

 : تونا 0 نالت ادا 0 ا دا
 هسا



5 
 9 ' يل ا

 : 0 4 يا 6 مر !بياطايحل عضاوملاعتجزمانبللالا

١ , 

 ا ع 6

 ركع كنج بي
 <ىحمي هب 55 1 ؟ب| ١ ؟ از هس طع ت0 لو لح ود

 3_3 0 ا جبس ونسال ايس تجار زراعات مسعر زج زل ينتاب لكسب 0 قل ظ

 2) اب نر 1 ا لاطعنوراطالا ا تورشف بعلاج ان لرش ارت ناحل ثلاز نه ل خشن دلبملا: از موه ناراظنال
1 

 ع نيكل زا مازن ع5 رن ناو زارعبرعزلمل يرسومسااو وكر 2 0 ع 3

 هي 2 يا از ب اناوخير زا م اجيال 10
 اا 1 : | مانا نجنرتجسازغتسعتم 0 يك . دي نكرجا

 ندع تميل و[ و نك ضصانكمرلاطعط و تلانالل نال فل !ةنكو دن تحرم منان زا دل طم
 1 2 ْ ا العوز شانمو ض)شنالالمملا,كالطجإلاا قع تانهنيزم لمينا

 ايد -- ا ينير اهلهنداهراغتسااهيوؤو ممل شو اال ال ضن لوطنو نعال امير اال مناقل

 5 6 0 لطازانقاغنت ازال ! بنوك قراطقالاد:ولشسلل خلا موز اعلا نيم لاطهاو جال لكن
 1 ابعت دانه مجم ل . | در كل )اا هذ )نعول كادت الك قارل اهدا نرنغا اهرالا عنز كل دمتم هنيخدبال الل اجلي هيما [الالا

 مياماجرغلااهوزحا اجت دل .ياكف فق نك ة نبق نزلا زل ادززعشل اذن غل اطع ضار بص ني اهات اذاهتوض

 ان ريش ناسا ًالذزيبيملا) ايه التل ضاولاءانعتل اراض اماني اهابق اؤمن نبل نئيخح اهيورخ رات راهن ونال ذاهضَم ' تارالراباتءاو غلا ا 5 11 كا ٠ 011 1١0 6-2 نرصد ويقوي اخ

0 0 0 000000 2 
 ا نب ةرملاف حلك اقيرأمال اان زمالة طسارنال رتل اان ماني منال كلة غني داخب يرن ل رضا يبل اد وفل
 ص صير مح. ١١ تاعدنإ) لديه تاب ةنك5 الاهل ابؤز اهلل جو طالع ديانات نلغا ماع ةاعجالا»
 قضاء رانا جزل الهزات اهب ناداه لا دانس الاعب تخؤ نار زع

 0 ةزعأك تنانااباث اف تيارات انه نيجي نخلط اذان نلمح تم رإلت رولا هدحلا
 00 | || رمل دانااكمس تدق لاما الزاجل لتس كول ةل طاع خاطرة وحازت

 ْ 100 مئلرطل : 4 كالولي نوير : امتي هيلا موب نيمو شل لالا هوت

 هك 0 3 1109
 ١ 00 يالا انك هاهنا عب سروال بجرم طرز فارزدرإل الظل :اندنو هدام لهل انزال ايجي

 يك 356 0 ابعت وعلا ضنا الخل ك2 طاعه اجزسا 2 ل] جزماهيوضل فرجع ا ىلا ةويلايدي

 5 ا مار نول اناينسال اجزسْنةلظل اها زمول سفران ا ا تس طع

 انتر هش ناكر 256000000 قارس عا رع نوع عزراوتصر تعا مرا

 | ا هك ايان زنزانته وتلا غول خاداغدز ثغإرشملابونم | انزع

 تي . ماض 0 اداهضيزب هاجر عيش زع تسب مصاول طعم خا لش رماح

 2 / 000 9 متلات رتل انْ ةواغانث الل نةلالس فييرا

 3 0 + [كبدنب نااظاءل انسان نضمن دو ارانب ضخ يدا 15

 يزعل دي ةليعلاكدعدإزعملاب نا زجنع ميزت زان ناانقالا كيد ولم ديك اذ
 3 د هوعاذاشا افراد انا نللةنصتم انزال يعاب ةدعاجرداز

 ْ .تلنواؤضملخساهيركوولا دش غم ضالالشدا لنا لانني خام ليلا

 نمل ]ب را اجزم تاس ازال ازال لضرل اط طر خرزة قول انازم نلف اهل الدان لالا ثنهوتر اتصل كيشيزم

 ل :

 ا 0 ١ أصأ - نعتل زا سر اك زلال قزم زامل راني برت لن ارابيا الزل



 يذم اتعامل اناا انجبت ند تنس فلعل المنال اصمم اهيلضف بلط بغل احلدم 1

 تخلط نكن ليز نزلا ّْ ا

 لش !اهضاش تعل اننؤ اولا ئتشل ١ اغاذ لا لا 1

 1 ز 0 0

 أ تبعا غلانخا امان ةتاليعد اكد انجيددز عاج اعحايزبا بيتر ذزع وخلا انا نعزوش نان زع
 ايفل انلانّماسعب مي نعوكوؤنجو نبته زجوسعزا بعمل ذ روم تد لازال انين كيت جينا

 !ش أ دعبمنا تياتلاب
 كلذ انامل تخون نول شيل اواختنموكلا لها اهئ تفاناكم بالخل ا ابات ال نامؤالعان انجزخجزع حانجويديمس |

 00 ا ا ىرج اهلل حامل تيا دال |

 0 ل يي 3

 0 لن الإ صاةل اكل اناس بكوب ال ال اهب بع تاني نعمكجر نزع

 سجن وك لذا خاذ :اراي لعل هد ورب أَس افنان طازخنا بنا أب 57

 ةيرخذ املا همز ثةدازب نافع اذض نات دا ظارزءل نيا صاذا مل وسد ! ازوكي نفي لهل بكوكلاد ٌهلظ نع ارو هلظسع
 20001-- ابيب جد داني قعخل ضل ]يل زعم بم فالرجل اوفا جو عيا ذظذعلا

 هورخا) ْنَحعاب اهذاخشمل : م داو وعلب بفعل مول لاف اوى انجل لو امان مزال 5 لوي

 و :رزيتل اذل لرشيد !بيعذتلا|كبانيانائاقا لينك ردلدنضومإكلإع

 وع ا ان رحل لتعز! بم ننه| ناله نارا انمرع جتك ليان الانقق نلازع

 0 1 داق زير ةفرجغم تال لانض ليقول اتهولم هرتإآراذا نق ا بع ف لع

 'ةكاظالا] تشل باغ اذا اضن مم دو غرد هجيج عجل اخداشنل ا ا/ طالق خ انكويولَصر اع مينغمل اولا

 ل سوت بدعت عز لع أوربا كنان از آس فوغ بغل لضاخاو الا

 طا طدالانلاثا اهلا ةؤلخد تيزاذازثتمل او دهلغل لوز اخد نضر نئلاذل اذان ان اطصر كي ل انباك

 تفل نايل لس دحلان نايضيول
 ا 0 0 أنما جنضر اخ فار أس

 | قيدكورلا تمول يضف تشل اذا نت دنع دي عام تلم يزعلوة ربة داذ عل ادضف نيل: عذل شل ليش دنع
 ا د انتملا اضن لت نيتي وح نخالا اش اير اة خت شن كلم دةءاعتن وشن سانالقم

 قالمة عير ازا بسر انانه نزال اعلان ٍ دعت يزل لو جر شخ كلا انعم باد

 اللتغنا قرر ال قنا وقال اهل عشنا 0 يبا دا
 0 ل كلل ب نحن لود نة اديس عايش ار نعزغدايدزب تن عع بيؤئلاطؤتش 2

 هن: ش!زج لازال زل دم جالا سن مقل زك شمام اهل لير
 ا اهتم 0 مننا اختي رطضل نو اظلم اا انخاتا وس رمل كاهن نيتيغز أس

 زكلاس هجوم

 طاطا دنا ولك تر ننوه انامل بع هنا لانج رضشتدي 4 3 .ةمرج
 ٍ ييسر كربلا دارو دياز زهوتم يزعم هضاب ير 0 26 1 مر ١

 لش طاغ بلو ا شالتت شالوا ل ةتدجج ]جنسي راغب ننز هزاز لهعتانكتلا | “١ اإل ١
 | فض دج نونكلا لوا ضزتدلق ناز اكلم د ائوتسلا فم ان نة يانآع وم كبل تضل! هم دايك الات 5 3 7( :

 لتتم ذالوال ير ايل للَصٍتلالا اَضب اع جونز يكلم هاك كايف رالنزلا اال يا
 انم ثرسلاانطاد تن امض فورة ] يح اشار اكن ٌّ 0-2 دل طال نير اشا] بلل منش نإ علا نرخ وا رذ) 5

 دل

 00 الاثنان تاتا قع: نمي ْ تل املا

 تسال هيأ لياطتملا نسواج تاسست طبون[ ممنسوتج ةازتلانعإ| اسأ ن2
 ر ها 1



 ب. :اهضن هلا نةدزال 6 ة ادع فاز شخ وحزن امل سيزعناونمزعطامعزبا بمد اانا اني
 خي نا | ميلا إلا كارا اناث هنا لانة دنع + ليل عناطتس نيل تش ا نينو بعنع
 خيانه هليل لل تنل رانا جار ضلال تول عام يمل اغت تاكلني اه تل يبمإاههرجا"
 دل ثأر تمل س النيم نخل تخاذل يشل اج غوكو فرا نااار انخالازداذنشل راج
 نايات لغو! نتف ناكل ادعس اهقعش تل هد اكل انتا د دعانا يأ كنب ا اديها ء] كرم
 نلغردلعتم [كقنكاسن القوت ل نال! نعلين اشبال ا عبعُو ال انةل انا ثمل وذل زر رشملاوهطلا
 ةيزأ ف كش رو ماهر اهي ملاوي كك ناين مسبم ميؤريففالطا ناضل يمن امل تكل اذ ةراذد ريب جز يكتب نعل اذظض

 فالف نادم اطفال وعد لالا اننيش ننال رتل از نقال اناوشم نرغب ادنضعتل امم
 تيل يلع نو اطضا لازم تف انقر /ماججمل ولا ام ضو انمار امال تلطن ل بت نع ثا وطفل

 تل نيحرشعل ازهظل رس اذل ال يلحس المل انهت نع ضرر اف نيك نبازعب ك4 وف: عدت #ي نات

 ءالوطلةض | رش الوسم كلذ غاغا وعاجل نر ومتلاطوغ لبق اسفل: نزل اتوب ]صال نين زوطاجج رسما
 رإإ نافل قعر: لاك كداب غ زن و كاشي كيلا ةدانسالا قط زعتج ا رغينتس تلد نا لع ضل عتب

 9[: نانا لاالاز ا'دتسر شمل ادهطلا ةقاطت سو انب يل هز ب رانضز هيلو مارك كب نزعت
 زيالاتنانارقل اطل عجل العش اص مفالوَسَت فان زاير مط دبع واوان طحت ا اذ
 ايراد وطن ضاره طهر نعاببذ انباع ابار وز يلملم يي نيم افاق ن اذا لنحت مشاة الكبير جد

 ار ل . يسع | | نطاق هنتوا بستر ةشالاواط نازي يزل زينيت ثاذبر شم انها جلل سة نمت |
 ١ 1 /ع٠ هما. 2 : دعا 0 00 ا

 0 دالتمل ةيلقلاة ضف رشمل انفولخيو نجهطلازخوت نال ابيل وانس تكا ذالوتبة منجا دسم انةراذز نعل بئسوم

 ناو ظ لت وجرهزعسعزا سياشماةبخ ماد ننكت اهنؤزحا ذهل طت فسر اريزخؤالا امال يذل اللكو
 : ايرث" / 0 5 ٠ 1 0 1 1 0 2 ع » 3 1 ًُ ِ . اإل ل 2 5

 1 لا اك نضل اتجاها شلاش رتنططو و طل اجلاف ناكل نرش اطصيخلالا بي زوجي عزل

 ار ل ىلإ ١ ةلشاولاناطانابؤقنلل ابر اكتم اوم جت ذو طم دلل رتل تخل ناقش نش ادني طز لعيون لم |

 | نال حل“ | ١ 9ناكاطن اناللسانل ا تهنإنانشل اللص ملص منفاخ كانا, ةزعي ارق هجران زل ا يزال ْ

 رد وات | ١ ةطيلتاطلناق خلع زهتلانل زبن ناخبا ةهزفددس تياطهبإم ته ليست مينل اطالع ا
 مارت ا ىى.لا| ١ هلل ضوصن ناو زجر بقع وجوبا بسيرتاب# انزل تفز مقفل ذم نار ف ءانشااور دل ا زءممع

 انور“ مل 00000 هلو َصانكمائثانو»ي ل ضنالو كي ماقاكن اذايلافتع مج الشمل كرز واَسْيتلاَملاذ
 [ماارك ”7( يل /« ا هيعمل : 0 1 6 0 ية لا ايلا 1 يح

 070 ونال "رو. قط هلا فالاد عوطت هن نكملاذزتجؤل فال عا زميل التسنين ةقزقم نخيل اضن نات قع

 3اس ال القز بز اسفين ا اكلضل اان يشعل ل ناكل هر بنل عون قرعداطز خذا داو اسيل
 / اد نوفاك نا زتم براك للا هتيلذ هني تلكرتغ_ك أر اهتاوماني انسخ
 ١ 30 32- 1 مئفهورتعملا] يانا ضعت رجالنا خرا لا و ضاخآنآ افا سل اند ااا سبب نع د خا ارغاجيلا

 ا | |اسا جزالذ تدب زع وجت وزع ببن م«ايينساناويئلرحا هنتر عاؤلسول اذهب را نانا عاش
 .:ان] 0 رشم ةمضنب هللا لق ضر قع موف وضخ اكملا ذا اخخانوكيرل كلغ ل إتك طلع شادنعأ ٠

 لاق ازحان كد ُو ايلَضي نالغل الاي رادع ياكللف ل اف ءراذذ نعال ليان عرمج ى قله طع
 رومات تمحي لع ثلخد ايد تل اهرقيرءنرذ لز لعاب ز تتح سيئ االل انو



 صا ننال الضي نالت اذرقع طر ظن ايلا زء ابنة ررلا طوع هدب فز قلاش يشي 3

 )الار ْجوال نذل دنيز جزع اشز قادنعز كوز حاتم زادت عزيزاتي زعمت 0
 يس ح

 لل ةذاومالاعنانال ازيزكمسا ءارل معسل زاناز 0 اجالام لباد ةرورتلا

 'هكيتالا

 ْ اصب أ لمحت [ضؤروا) تخف هنت منجا ترم موي متل للمال زي جرشسل اون نجا زهظل الصلت فر ضعلاومأااإَص
 ا زيكا انجز جنتل بسيون ارامل ْنال 12و الصنم ورمقلالَلل 2طن اناندورتلا

 دل ذل زخم ماجا 'اتلازتض ابتلي ورنا وطه ظّس رانج ميز ل لإ دفاع ديل هالات لارج
 ّ 00االا ل سايل ا الانس ليام تاور تحياغا جيب انزع ناسا

 ريل نيلاذولم خر ان انانا اك ليلتها جرجا ونسبة عزت لزب اروا ننس نازل داغبج ْ
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 لل نا هراف نظم ودار ددزد مانجر اتت اؤرشل ديان بصل طيزع
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 ب مايقول د | 3

 | نير نهد ادن يعول بم كازن» 2 رمل اخرا مج نص نال كدااد 2 نكمان
 مطران م ب يبي تول 0002

 هارب ةازع يطق عرش بيبا انوه 3 ل اذن نبل مير كلانا: تاون لنك دوام كركم

 "اي لج اها حال ان لن اكناوظا اخناضن اكن ارنا الل اطال نانوبع مهرس اذا رغما صرع

 انما 200 16 ن إل اندعز عه. يزعل ( ا : ل0

 دهيعز انااا جلا اياه تين 8-00 نا ويفكر ا حلل ظنا اهناطح

 ارنا ادب امنا زقرت جيل ذل نتيدوابس كوس لا
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 وابنها لطاجل اننا ليفت نزع باج زار هاج يدينون | كراج ضان ضادَصأ
 ب دلع معر ب تبسسازهلا نشا ايلات غون خرا انطلا كارلا لولا || اص
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 ايف وا 0 اح حس رمز ز تاز رستم بير لاليلازرن ما اظرف نكانشدالا
 0 لا يي 210111101 1 ]1 10-5:
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 غم ثلا هرككلإ سابا ٠] لننافظلطد ةيروكتدا غضا عضدناخج حالنا د اندر ثيل دار و ضينعمال
 دير از حشو زلط ازا زرءغز عا ةمجا تل ال اكدت اال اغتال ايثيطلاءاحلانا نما لكد نفرق

 | دعمسورعلا# نك جلود انا ةزشت ايات رنع د زعزعة عز طعزعانب نجانس نر كنع 8 جن ذ
 | باكرمشب از اطل باج نينو طل اذا مال انبزز البا انفك اذج نسم( الا توا لمذا

 | دانا ضوه تح طنا ة لجلي الن ل6.هانر ماكل هجضلاو ملح متيانل انجان نضمو ايلا
 لعل ديال ماخت فدل الضال هيت الص الو ميل نطل ءارئخ ةزعشملالا جيا نفل
 | للطصاللةاشل للعام زون السضلا جز تعز كاز زر: كيلاني اب قطان لا
 ااا
 وسام حما مام وسلا الع جينعرا نبتدي رسل
 هان رتل الل فانا الع تعفن طيف ةاراؤهناكانإر الل اف يود الصالنملا هولا

 لاي كد اللوان لك دبع لان ميالإلازيو تنانائشر ضمالو نانج كلت تهون |
 | )مانا س نانا 5ع اهفنق ا مال الط سطر ارقش انااا مزن ينل يهم
 | 158 كيرالا ظنت همارةرخز دج خاطر لور ان نمر ةامازعنانتزعبتانبي |

1 

0 

 | متهرانعرس انتم جيمز 3 الة وضاع ناكتاجراالفأتغس اكناناظناهننبلايئسلاءاتان نسر مانغا زجخلاتس
 أ كين اككلاقدر بلين ونكتب كير نوط ظنبل دش زج قام قرم اسم زعل ان ةيازقم
 | هلم نوء كالو لإ التان الضم ةده لارج نيللي تلاز جز ج و نمت حن نما ةذمونس |
 | +5 جير اةعزني ناد نيف وةك الع شادبعا نير ةراقنرا نكات يمنا ةراظلا |
 عما اكان نامبغ ]ضل صاذا طن يانا رن زجل ارمي نعن ازعل زازساننلازع |

 | اننا هت طه شارل تنال طا نلا ذ الذان إم نول سل سل ةزعنو مزن مم ملم ةلئباواّس مرات نمت ةنكز
 |. ماد هزل الة از عززبسملل جيبات الطماطم لازال نزل زن اولعتل |
 | ةليز قلل نيل سر يلقن ابني ةيازف تلزم نوت ناجل راينعنر زمن جست الن انكمالا

 | ةةجنلل نسلم كلذ لاط اهدا نسون منكن نة زعلان شلاق
 | دعتعابانغ اذنك وج هللادبجزوتجزا جس سابالذ امنه رانا زم لن عناكرال اةزلؤللادزرخجبلف

 نعتز غنت بييماطإاكنا يش هزتن أ كريتناكاذ جلل يكل نان تنل ضن لؤنزئهلشلا
 | كرة ني زلط جالك زوقرا.اطع نارا تزعل ناش ليكن ةططكا نين زيازغاب
 | الل لبازإؤ تاز لما ةيكيدددلا لسير هر كتم: بمر را اني رك يعج ةلياز مضيت
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 بيزمراغز هاني نعت حلا 8 .امزكاا لع زعمو لتمييز زعزع فلاح احر دش واط راكا
 | ”ةصال ازال اتمنا امال نصل نعلن لع طهادضع اال نسل 6 ئافل نضيع نازغمز ترة منال |
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 زرار

 4 نلرلا ا 7, 8 3 ا 0 رول ١ ميسر ا دا لال لل نلف نحال نخل نوح حبلا ىف يبل ىلا" لل“ | ١ سما
 اما

 م

 . || ةلاهراالو نا عابجن اناخن ال ارطتكز د لض) ةزعدل انا ةراشإ يارس اواني نوزش عل حتي نق كر زر

 *) كلا
 0 -دلاش تاتبسصب

 00 د نا ا دو يات مم دست
 لباني دبع دأب نازك مرلشر دش دن رزر نت بير خلازعتلن هعيش

1 
6 ١ 

576 | 

6 3 

 اي وع 1705 - يا 3



 8 د د ل عد م

 طاش الع شادن عاش امل ةمانل انزل ين عزاوفصزعنؤنوبانتتل اج قئم:تلاتلات
 هب رعد بنعيرم زعيم ازبزجزخرحازع زج نوما من اكاذارخل اذاهد عهد تا
 متلي صان انااا رب لفاخإر نشل ةنيطكرزغ الماش اناناانرشل هسا ؤ

 هنمافالجنالذ وم ةناهطالب .اكفى اللا ازا غران ئرالبل يضر كاران ارز تيزي

 عريعر ديري ذل انتزعت هج اطل والخل از اضانعمعلا اراب
 ذعر عصوالرناكنادافيرت دعاه ميشا جهرا اكن ناعاذعل ان صاعنز يفور انطوان ايري ع زم 1

 ريل خيرا ان 2 اناكراد) نا قرانا انولذح نوكتا ماشا غن فكرا ناز الد انين ايران يرمي اس

 الخام ام ةرؤل اف اودكاع واط ]برجر راعمضو جونا اممرائانللد ناي َحْإللا ا

 كانا, ء وانما نوكر الاد انل ذم نانا واتا انذاك دوج نيكولا فصرت
 عك ذ دويل سبا هن مورس ا ايزل ادا حاشنال يخل انجل! كعوضرإ اجل [داللا] ما 2-0-2 :

 ..دشلوطجلاىزاماد جت عب نا عكر كوالا رطل لا

 انس نزعد لد ملضإ نازل علاش يلج ومن زعزع نزل نخيل زغؤن عزاب
 يمد تاع دور اعراسنا طوع رنج شيش سام نال ادانة 306 تضاف

 0 0 0 ادد : 5 )ع

 كينفاعع تيئرط زليتن نقطاذزان لينا م

 هس سدايختودافلتت ريا سس :دعب ع زعرجازن لع

 موني طلبا هالعمر الر ضموةزيينل لاول ايل هارب عيلزعا ل منادب جزع ءل لزيت بيب زع دع زرازع

 متِللَءَتارسعرال ذل ةراف نو زج ازعز يازين خ رشم بيير اجومت اس ولجم ضي كر مانالا

 1 ب0 وج غل ومان ولج ة رد مانام ةئاقيل اظن ؤنضيك: راض ايكي: لدار خن مماجتةكعا ديزل ملكوت مق

 ع 00 0 لا سس نانا
 دمج اب لنسب لورنس يؤ ن وكل ازعل ديك دنع اطعم

 سا وربما وسو اوموا /

 الخل العادم متجري نعز ازعكه زحف يززعون بيا وبل ضائز عنا لض دان 1
 من هواضلاد ام اول اك ادَجداذاد تاور رعود اهل لو دا تير ادبؤ ةيطواخلا عنان 3

 امهزص از عزو موشي خت اتاني نوت نااار نمرْع نعؤعاشللا

 ْ "حا ارخص العا داالا نجني كر زهير تفضل لفا ياذا

 امنع 227 5 :
 سا راض اداذاج) هاب اطاانانزّصعت همست ممكنا بهل هرلطاازغالدرؤنالا

 يم ع مرا ذيئاذنب رااناعنارم :

 2 انهن ناطساقف ضال وت ا لا

 نلرار الفلا عزاب تلزم الكتابات عن يزني معان

 لستم ن نهانا ايات تجر 5255 :



 3 يلزملاسالا اخينا ندهن هع نالدادنس تما كلل لعل عزام الات نبا لماعزماشبالاايضالا
 ا : هرمي نعت يلا قلك رحبت يسرا ال ظ.نانعاذا انزل نا نالت مهلهل ملاذاجناكنريخال مانجا وميك

 أ انهن اند .واطملتسورهاماددزل دواسات إش ناك[ اني يان نشل اس هياط وكر
 اذانبرتكتلزعدح انزع نصوعز ابيب دفالالع وني كتل اذد أغيب اجا ننلصيل :مضينكنذتوإم
 ( القلم ؛داغاالل لا هلطدا اغا لعمال يا يردد ل صلة زجل نانا ندعم ارز

 00 نتن ني لازطادب نوزع راعتسادنعز تعني ئككل وللي : اضاع
 | نايل انطاسدرن ل ظرقد رطل اموجت ل اهمألاد انلاهرطلا اه صالمِضاوم و شعل ةرتابت باو

 الاذنين نال دز الز هلشلاو كندا اال ياسا زامجدب يديد
 ادكجيب 2288 هاما لع ضالمااذاّنطل ناو زطانملا خت عرذاو شهر جيل اناونشل اذداغطءضولازكب
 را نوما فازات نشل لماع ازاي يطالع نم وتنام جيمز
 | 3غ. نير عرالو تال ضاذاجنل نيو نيل سجتاال نا ذل نجل نيل زعه ضال رع جاردن
 بس مشل امل اندلش الع ةقادع از طل زمور نزلا 5: اننا ذم .اهنرغ عيا لشحن جنح ردا شو مل ةنثعيردا

 ' ا[ 18: ضر غل, شر هنكم يطل الس نال تان لا إلناطسا لال انسان الضال هرم نع ٠
 اليل كاملا وكدلا» كرس اهنا الع ناجي غال مارظل ف طمصن اال ظفر طزمانز نال زع
 | ذيل ليو ياس ةاالفة ل نانا اناناطو يل اف الزمن ند 8: ييجي فاشل "ناكل
 | ننال رز زلسسلاة نيت لير ااا ردوهاكابطر قدح ثيم نضره اان رتكميرط
 ذخرا انا دب تدلني رالف ربات كدا انجل درجت «برسة ناكت الا ظالشملا
 أ لينتج اهله احلا ةيز عتيج تبع ناس كرش هيلع تالت ييزسلالاهان لنسبة نازلي نهزم
 نم يقلد قضي داو تراك لرعاية ريل ةينضلازبتيزعتسجاعت ع 18 تسدد الشب كور طز شم |
 نانا زيان نكسر إب ورجال ضار غل :ارلشل يفك
 0 هلام نتلزلكةلزانا جان وورالا نا
 ”ي.انصاتا نايل وزهر ط «لقلع لجل ازا دالا] كيل سلة دان ن غوث ماني درا ذا |
 _ | قتانا الان ذهن زكاة ميدل زمانا ندعو مارا رسب اومانطل تداوم عملا
 ام دليل 1 زيزي هدا عزي لانجسيب دار عرسي ز عد أين هينا يلع لزطاو نا لع[ ضال اطيز اذ اواطم زعل |
 مسالم زامل يالا فون هكا تلم نهم ارا اظل ناطع اذ .راسل زعلت طلع دادعابا |

 نام نصار نت زن: حفل تيب ياد الل اهلين ذي فلل وزعم نمر رو يسل زيوت عع 8
 0 ]| ]ز] ] ] 0

 زانمازتاخل كل عقار نماناللاناو تيا زورا. نبلخر هونج غااطنوهم هنو شل كيتي يمل اد
 از رشا از وزر اي شر« فعلن نيران نول رانيا
 كويل اهدار كالو طل ذلات هضم نعزي نط تالاذل نزلت يبين ظ
 نيا لزعيم زونح بيب فيلو دن اد ماكلا ونعتز اوانيطن مضر كومل ادام عقلا ينل رالا»
 "| بيبان اشلا ميونخ انيس طع يرسل نع ول زي ء ال زعلت يب ضانزاسل الاسلام
 ذل سنت ع_ ترطب نربشلازيبهولشل سال فلن لمادا مز كير نعسان ذغ
 . | ال مللالزج اوهام تل لاتالا قدر زعل انا حر ديجلعل هلنكلا, يانا ع مانع
 | اناا يت ورشلا ند نانو كر بل رد رن موتو لتر خا] نيتو ل اذد مهجن هنو ةدنغ طخ شنو

 را ار
 0 ا

 نط وراد اتم اص

 لع اال اَكَصنانوَكَما
 وللا امل خال ادوجُو نع
 + تسيير
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 0 ل 0
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 مي ال 00 ا
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 | هيي ننزل فان زمر الموج املا نت نمو عضل لذ درا

 ريال ]غل شمال سيشل ةريررل هير, تهز علصت مشي عمال ير ب دع |

 نا نإالب رمل نانتلب املا لانيانت ميداس ايئاوقا غن مهالؤيلرم] كرش ةارجاالواطة نو /:

 و تنين ويتصل زس قبلا تملا زوال مطل ؤ رة جوإشل 0 0 وم انة ناكغإ و هج

 دمج ما ءانننايلضالا داير ازال واصل سابال اتردد افي جوض وعود اومن » تالنت نشوف وزئاخأ ١

 للاذاعة ادمان يزل ةمأت اغتال للسن نالت عت

 8غ دولز ريال رشا ريضالناناكانالاط شارع 1 اهبررتنولا انجز حرا 0

 باور واط ز وعلا انهززل انجز زغير تن ضال دمه ءردز م سيب ركز ستكنم | © تع
 زمنا اطلالات اش يارب نجران نبته يا ءاننازشلال هذان كولص

 اذاعي نملة ن غش: نزح نعنع بي ناالااظ سن ها ةنناكئالاط قدس الاه نالا ة وكي ||طأ يت كي
 | ايكرمالاومانيو متر تلال ءلسيل تلاع ان زون هانز سازعكسا بيب رسال اظ بتل اذ
 | سنا لسكر اربنل زمان يابن طرعان ةراج اذا نوير ءزعرتاابيياعإ ا

 ١ ترتيل الا طي نمش يان ز جال نضل راج: لع ارانسل لعدن ناكل طنين ظني قاتلا
 | تدل الظن زعلا عزت مز عاتبول انكر حجب كي عر هالو لع وطيور طم ان وافاد

 وخان ني ناز يزتوعزب بير يهتم تدان نس زذكانك أم

 رع اال ل فوت طل ]ثوان ثملف ذل طال اظن ذو اقلرتكرعدنل انة شل يطع قادنت يزع

 ازور ارم ضاع اكاد ةالازرجتش كا

 كحل اسوذ ورسم شر ) انج رئاكأ اننا هواّضل عاش ليلك هارت عايل لالة تاريع تمانع هاج |

 يس -

 1 ا ِ

 171 مريم نك؟ماإ حس ع 32-0

 اي | 26

 وناظر يطق ريعان رغب زنا. ز نعل جيب صه افرول ا

 نع جزم اررك اديتل [ضشلاداهن فجل باكل ادن ولاباهضضن سل طخ انج نتلاظاروم اسوس علل ٠

 ذسز 0 انضزعنع بي اوي دب فورد اكرال اداملا داق 9

 12016 1ةنلاًل اساغ لاطفال اوان اداه طل اذاهنظ اهتز ملص ارق كلوي ئخا الا زع ا وا
 َناظْئايشزه
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 ككدبلاذ .زلشنلاز انعاش يلع تازنس از اطل رقي طم طع ئه رع و كت لع ايءاهنطلا

 0 01د 7
 روج هجن رع طوع انزيم َصشمالاظر نو رب لشن نحب لالعاب ذل الريسي ةيلزع ا

 اتي راطنجو نونا .نافلعن داش انقلها 913م نان زعنل نا ةرشإ ليكونوا
 اكتمل اوت يك جاتا ان انابحل كارتر يرن هطا مبارة زتم |جيأ

 الا غمز خل يعتاد كلذ نينار اهراس ان زرزكوز لزينة لمة زتلزئنع

 حازعبا) يكسادنعب ال نسوطزل زعل منع داخل هلضالد ل مطنسا امان عفن ةاظنمالمانة غد. جد

 كاز از انزع حاج لني ومسلم داما
 انجن زمر ازيلينلا نب رعجي زتكلات نا كح ل و طرطل
 ب ننازاير يش اااه انلةمضترا مداخن عردوزعكتج زعم
 هداج ةيافل:مززاذاقي دنقل انصر ز يتغلب لفعل ناي تيمي دع لا ءؤمنإ هيد
 ا يس ؟برترك يدا

 دل عتابا دز ننورنا نادم ات ياخ حبا خااو ناويسمال 3

 ني 227خ7ل ب ل ل ا ك0 ااا للا



 ْ 959 م 7: دل

 | ةدجاد ا
 * قرط : اهر طلاع ىف الل

 اة (ررصاف | _

 اال ندوب ذل بدن كدت انتا بلك انيلخن الكل سانا اذن هال ايتن ال اعلم طالّصْس الور
 الوان اناا د راككج يبن ككل از ساما لذإب زمن هذ شل اق سل اكن بنو ابكوتراق سار اكرام

 هنةناق وجدو فاش لؤي نءزهلق ة نانو معرخم رزة انو عال وفل انه دن ظل ذل 5
 قولد ينو كسا | |١ ةوتقسان عز كنج 5 لخإلا كهل [رالبيركش ارز كبف شالة اعلي عاجل راب
 ا >2 2 1 بزار داق وينج سارا و بوعت فدخل ضال ان اد لل هاد جازت ليالي تسي عداد
 0 ١ را امي علحاز هت ثوبزيناوعزعت م3 لش كيلة م ادن لزج نجل زغلع سل زقوابوضل رموز
 0 قت 8 | ذك لسل سن ةنهلغ نام دلال كنز ىتمس6 نملك اذاغ طع طم

 0 |[ صراط ير زعاه ضي طز ال ان اهضزاك نضل ةربش عيب نيل ونا ذائبة ينال نلج
 يك 2. 3 امساك بخ الا تدعو ماك نب احل رمح
 موكيت 00 دل طللث رخل نات ازع اا نشد نزل ميزا لبسان هزل ولازم
 يال ل حملا لاكبر ايناس حي نتكرملازعدهل قغحاطبزلل ام جل داثلادؤادركيوضضالا واقل رع
 0 ؤ هاذي تل ازال ساجبذ ياعسل الو: دوال
 ازيا هير نيني | مكليططارصرالا ذم قورضةدانملا از جاع ومنو تر مفكر ضوماز زج جيلا نو ايذا
 م 0 | ةيشلاةيينؤلاٌة يح ,0 نب تلازم رئال صو دانا نين وللا جلل اوداّنل اوربت اَل صن ارا
 ان سل |(! نسا الانيا هش: اقرت بنتن از داس
 نيب. ةمجر ع. .| | طة صراطسلماتلازرشل ل لخشمم فينس لجان قينغر ا ظلاو تخ اوالطل نادر وللا
 1 5-2 00 يو مريح انادذ را لعل نسر !الذ ان ينل
 ريدا تايرلظ ١ ري لانه را جما ماو ذص اج دابا انجي ة كا نلمح نايا حاه را امانا لب
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 نقلي نك خال عنا نا ذد تان فر ناقل كمل دراما فانا نالل ةداهنجز لل عنورلا لع
 ا سواها )سال ادرس :ل انه انتا ]راد لوائل ادن ظنكم النار اناا لل انخم] انها بسد

 أفءج انا ان دي. اجلا ة وام ين لجيل لعشر نسوان طابل مج اجل خرتلاةبجلا هدو نس ل
 2 ايارونجاو انا غدعر عودنا بيب متاكالاق اينما نا تنابنوه باب جودا 0

 : ا ب يلا از !انايرخل مملعلع ان ّّص ل 7

 5م زارة خبسم تبويب الص زماكحا دج ملا وتاريخ ذم زعل نشل هيلو !زجن زعزع ما
 دالاذزجف 100 1 000059

 ١ دم ةريوع يصحب الدلع سان ص سان وس عند ييال دارك

 10 ١ ءاببلا نم

 22 0 سلا
 اننا دالا تانجو أحسب نينكرازا» طه ادور يعل دوه لغات 2
 0 هولطملا ناو تللذإلناعلاَو ٌولملاذاعتالَو وظل ازعكوالإ انرختزعْساو واما اذ :خن 2 2

 0 ا ل 0 2-5
 هر اضع رز ١

 اعده اربح عا ش نيهام يزعج ازعل انبات فضا كتراطدازخانجزو نما هع اح : "تولوا تع 0 50
 ابك انجز لخلف ناكل ءانيزملاظرهنإبزم نطل ةلإة نعل لالش 2

 |( 1 فاوتماز كسائقالا ةرالا ين رينز ؛ در طازة عزك خو نبل نعد از #بتب
 كيدالال ض ولو وكام زمب نان طمال رعاطجال نه نإ اذا الوتد يوه
 0 نينا زايللا زر, يمل كدا زهيد شلل ة زج

 و زم برس رمرزع هه حسن كيدي ءادؤالا تداعب نكت زيي نبيه رحضر دبع ||
 ل رنا ن ممل 6 نان:زب تبعا زغل هرعت سان كرازغ دم داء هع نكد سمن

 نع وسأو لنيل اسوم نجلا ةعؤ بهز لالخ ة صفا ارش دورس مانعا
 ا ل امو جاو ةماجو ازاكل انذجزعراءازقل انضر كرار عمرا عز دما

2 



 1 م ام الع د دانجإال 11 داّمنل اره نعزإب اكد حا: ريخرح

 لج دا اهنكمذاهجلذرتم ارم ات كرس جلا انا هراشل اامدَع ءةعمس اري نعمك عودتك نعت زخات 0

 ناز قككرجئاذوضوزعمخ للعسل عليا سل ادة عان مرسال اناضز ,ننسحملا ببي نجح عر جاين ذهن را

 طالوت ماا از ازال افالم نازي زهري تاه دؤْلات

 -جدازالارابالل اندرات اذ ولاول لوهام|كءاياعدس كاد ن ةراضز ع اسما الامي

 ا ل دع ورانا د زار تاو تف خر طخ ايل ضفو اللامي و كين ذاب 530 مارس ور ينم

 نبيظ ضرما المهزوم امان تاما َصْسالوةنهجا عر ىذا هوم

 ماظل نإ انحلت

 ةياكئللذد 39

 ْ ب له نلالثلا اةيلعاغدازعز جرحت دل زجر ذوي زكي نخوه 5 لا لاهل ّصلني ما

 10 ولا رس ساو ويك حا

 لان ةلشل طلقت نع نة يعد از ازغن صرح ازعرحازْز ع بسب! اجرا اهغاوتم

 | اهلزمزا حال نالما و نرهلا كك هنو تيمي وكر ا»>لنرككل نما ان راوغل طراز متن البلا

 يشن لاا كل وشهادة ضإ ضال اطال نيكس هملول اي خرلاوالع

 . قدس نمل نلمس اغصت الوم لة ميز تخت دز عرعر ارز ل يزن عرس بج زعزع

 ا )اداوم لمعت اداشخا كر الار النبضات ةماه اولوهر جالا زرتلا

 ريتا قون نور دياز داس الاعور اجركلا

 0ع بسن اوال عدو إلا لا لنجم هئاءانا) ابا قانا عواترّياجلذ سابالا ل انه نازطا اذ

 ةانارقنلانيزللالظر انتي البي شن رعت هود كتاف

 نماهنعل اولاداهلطاهشخد اهمنشب" املا ناين دز ديريسب
 مص اود مروري

 0 اهمال العشار لاترد نإر صاكز عن بي ب ايامك ن انجل

 ارد 35 ناو طلالكرداوم نيازي 34 رولي الامال دتلا»

و ةرناز هانز امل 5دق جال جزين نيينيف نراك مم انكسر ل ايلعنينمإسن اصلن
 رخ

 م سرع مياس ان انداباصعزمال لنوزكن عقل نكن ا

 ْ قدح لاول اطسلاو كبد هزم كون ندد كاعد نكرم انجيلا دريد انضر. ةدابعتا

 ا اطال وندرة لان اهلل هر جلد تجاره زعمه جنين زعم ليمن حاز دعست ماكمالا

 ا

 | هاليغلتس سرا للرب لعازق دارنا دج الج نو! اطانف ثا ضماراطجا تعضالمت 1 غل ةرشل لق قرع

 حاط هوجو يشل اري ردقنلا 1 جس م
 رم تل زوله نعاهنلع [ق اهتمت كا انا ناد خفياكك جبان انضو الار قنا ننجح

 ا مصر خو كلز غول اس فرم ابجي دملشلذ بادالزتال ندا ديع ظل صقاذ 2 ايما

 رضع لادا زيشا زر اضاؤموماذادزييامهعإل > لكرطارنل دانك انفي د.اذيرلا لشلامملوشإاز

 ْ َ زن يفرز الت الجش وا لج زن جيب اهلكبلانا

 ٍض اناعل اظرهسلاز انس نزيل سيال زيلع مان ازال اصاب اع اهمبسيدل لبا و

 اهي كيس نكت ماو رحيما اول منان ز م خللا ضن

 ادلع فبدلا ياس نركز وعبيد ين د63
 ع | كتسصركبنشلا ما ندع ءنالاق تو زكي الن حو از تعب دلير ولادك هر ادنيضل انتل

 ْ اوم هاته ئاتعلا بج يكد بابا رماطما ناسا ردك اجو كايبجك دج اوصل اك

 لا
 دشن

 مال لعن !هنكوا

 ”اهلاعاو اد اهطضاو اهناوا
 هلك قمل هيلعر اءاهئرتئشل

 عيطنلاالطالا ادئيرلاك

 منام اشني

 رش نسا دماء
 كاب _انمارشنإل انما
 اكدارملا ضال انتل اذا اهيلط

 تاهت عيوبنا اصلا

 خا در

 كتنانملاع

 كدلاطدانالزالاع
 تشع رال قانا لكُم

 جانا َءانخ اإل ةباؤعلا
 لدتا مج 3 لب اطرد ءدايلمل
 طع او ور لاوس نر خيو رق

 هليل 0

 ما بيلو
 شان ا كنْذتا

 كح 2 اع

 فم نسم داهتوخت مقاس

 معان اع
72 



 0 اير اداه رم هم سازدل كلف لص الور لعزل ةرحارعأ] ظ
 ' 0 00 را ملط تجعل يكرم ياتنادلل ةنمؤض ره كاز أ

 0 ع ل م 0

 .تيخس مرتد كاكا ءدعر أي زفمزكلامانتديسد اشم ([| وطن
 نقل كربلا مشا بس داخلا الش ااا يلق ل نيعالصما نراهن لودسخ لزم

 | نر كتاطالادختز دنا دبعز مهرازع زيجات نقدي ينتج قوعزا جي تايمز جلال ماو الل
 ظ وم م خيال عري نعحص رع ديالو | 1 ةيا انامل كر ا الازد درا :

 تلون دادي اذ لدينا ةدنك»ةزشلكا ظن اخس كسل عل ل لدم دوا طك جس ا اهرطشنم الع دامها | 01

 ردت دم ةاازرزع ةزيغرلا ناين ةيلونيثلا وول طماط المل اطلاب أ. بش للم, ءالحا
 ل اضالا قوما كت الافق عدم ري: سادارينازو كلان زمانا ايح لرتد عب نا 4 0

 ويست حس سدسج» رانك ولالةرالإ وبن فمات ةكتوفلختلا نب درا د نمار

 | لانكم .قهش رووا ضل وما ابو اختم! اهلا لع ؛ اجمل العريس الز مرال ف طةلشو دجال اها | قب ملا ًاروصالا

 | تاع ميزفاءاشن ا تلتانمالاسا طم انككرلاو نوما العلا زباب كمل, | تن د دما
 | تنزل انوع نارلولادلا تالا و 5

0 

 ظ ظ ةتلا انزل اؤمن يراود ؤعيد حيو نكت
 . توته يو تانج 9 :

 يضرهم قل نازل ماك هلطالا ]طرد اجِيفْلَسم كاريرا بالامن رانج غن ةناكنا
 | ظنه نال النذر شل اياب زعير نهر نعلن زب تعرم كنه تتل تسيل هارت ْ

 دج زور عكف عد اع جيل ارا دج وخان لوف عد

 0 دعو ذيلاريوسعذ هولصد رانج ايرلضعال رمز خواتم للملا انستا: وسل ةرشل منام |

 0000 1 ز ] ]ز] 1 ]ز ]ز ]1 ]1 11
 يزعج زجزدتيزعتح_ بيرل الاسر زنط نفر تل ضال هانا هركواهل طاوس ألذ
 | نضل اهيسسالا للبلد ايال هب طب عالج مضر رض ل انشمزمل ناكل مايل ةقاد ص دل جي زعلت يزعج

 نير تس رجا الك شابنة والعمل اننيط دونم انزهزب دان ندير نوت عم جس د ساثنا |

 داهيوا صر لّضا اهدا بزعل هنرتسداطد نر ضؤ هوان لَسا اهتبن نال” كصوتبلا هله نبل لاز ادد 0

 | غاهيرام زان هعمل لم ذا العالم جعلان انه س زنط خو اشم 1 ا
 ٍْ ل نزل ةاغلمل يي الايض

 ْ أ ولطلا/ةراسنمل ذم انان و نارام االله كي 2-0 0

 | نانو طقم رهلادل زاره مرهه تس زاد ذاب يدنا جت نو :وضارنةقز
 ناضاربمرعزيجا تسلا تاما اش نللار ناد ناوية ناس. واشار شه كلا سلا

 تالومرل ليال العطل نعل نلت ال هازبزجشر العاجز انين يزف عالهوا

 د و ملا ةهسسمعم
 1- 3 2 ل 2 1 5 6 عمو

 و



 | رن عزم دقانومن تاع ندعم د اقر 7-1 جاذووبانلا» دعا |

 اركان نازله طنا[ اهجترل رات هلا ظن اورج ال لنانلا وان هزع زن نعلن ايلعطمار نعل اذان

 ا | ديوس ديننا منهن ياعم اكيَمشالَصمالولضتكساُ اهعونوكان نت رككنالل |

 ارسم بيرلش )للعدل هازر هرمي سل نلاطف هلم تشنج القال ةرضازل السيل ااذ

 يل يا .ان با ند اناس لاذ الانل] تلايزيز از فالي نار

 كانغ برأ من هجؤازشلماا 0 'ةوبازاكل ملئ ناوغ هر عرجرع

 لامراة نردلا نب نكت عيال اشل ايان ةراؤض لل ذل غد ةداهلاهيززعلل اشنزتلل انن نكد ند عزع

 1 لسا: ان ايات دز نازغ هزيم منعت عاق: ائل م نول اذا قالا: زاثملا

 دماتاعز ريمان تحايل سجل جل زعل لا ةقاد عاب للان قب روتر عنازف هز عز تلا ريز عزت ج5 ]هاذ

 0اس طونس جير نوضالا:يطواماو مة عقلي كلا زهقت

 اهيراعلالا_ جينا عك اتؤفحا وجلال سجاو ايامنا ةمضما نايت اذ امل نضالية ريع انا قب

 يور بي منت بيذإل انردالن كاز شرعي تاناذضن اماكن ا مندل م

 *رتضوزم ايام نكد ابزاز ينك اورو اولا هواص] صل مايل وزعت ل25: تجزع لعل رطبا

 ريان كبنرخإ اتالم مااياذ زان نضال يرسل هزنلانمزز ان باكق كلذ ةيازغمز

 ا الا عنضن نكس اهزضرال لعل :(١ شال ن م ءنجبىدددز هل ذا صنم مس ئى ووزن

 "بأي صم ءاتحاز عزتي زاد ناصر نيل رازه ذك ميز مزز عز عاملا انهي جيب د هلا كيل ةيوم

 0 0 يمشتدل

0 00 
 للاب هيد لاس يب عوطزتلةراياد طبل ءلاثذ, خوك تامدا كت نلش ةرااناخ لغد م

 تيجياكيلد وجل هنري دا انانابغنان مل ةذرعت يطيب للجار

 نتناوعصز عنيا لل نةال ايا كبه اون ثيل ويتم كرسي اءاثنإل ال كلذ مير نأ متاتما

 تالا 0 لنيزايغلراو نايل تا الفان: نان وشل انة رز لزع

 0070-1-0 رمزانالاومنف انشاد اكن الطفو زال نانا لزيت |

 دقي غبت جيدا: مانجا شو تؤم ش

 دهطلا وعرب جازاك هان للعم .ءايالم هلاك نباضداخن عتبي ضاق ول افا نان انفي ةلذاف لالخ |

 1 هس ازقدنس بج تلال لضازانةدلعذ انما نامل نانا رآلانوو طفوا ْ ١

 '.يلتوجل الداون شالاكتال زجل ةز كلمتان ايكشاربعرإل الوزان منزوع

 |. تناك اغلا افا كمن ايلا .ناشلا ل مومرضل الجليل نوال نمل الادخال نك

 ياطمعبل انحار هرج عضة از ازعز بس انزع كروم ب ويس فلعل ل ليز عشان ملا لرش اذإ

 تتزعلا ل راز عنيا عزت بيبو دو مذيل 0

 دلت فاو هيل[ انناعامزماكا) ايا اعطال مراسم

 منا السجل انبكلا حز عوتجزا بي ريطت نيل كمان لجل هلع 2



  1تا 5527625217١ 000
 الاد كماطؤرلل انبيووطتإو كسا هيك د تر ا كارز هذاا ٌ نا 5 1 1 ْ . , ا

 : 110002 2! ان! لع موف ءان ناي هولا انباد هل عواانلما جذل 2 ناهز لسن ا<جساءاننز ل ةىذؤرطلاد 2 4 ارو نب

 ْ طوال هزه نضر انقاض نار تازس ز - هنااا أر اوح اع 2

 هقاءاشن ارت[ نل فداك ةراشمل اذ ابحي ا خ00 داو اد ةردصلارارج |
 ْ مل نا لاف ءلطاعو يرش ليان نعمل سعر اتزان 0 7 2| ةرامتم اكتاو شل
 | تن مالاجلا 3 قلل اورق دادوضاوأ سضاوعبطانذ نانامايضاواّض ادمن انا اوجاع نبا دل نب 0

 | ا ةراطل نحال نسل او هربا زد عزع زعير معو عر اجيمنللا ريض داليجال اقر ايهاب

 مالم 0 وجب ٠ لاك قت : ضم 01

0” 000 3 

 قال وتنمي ا عمت ا هسزاوع 000000 هدد رسول كاضلقل ان دارت |

 2 تكلا بن عراك مالا 2و راد و هج جاكم لكن لت الع قارن عال ذل هن] كنس نكن | اتاي

 ا دلو سرر اضل اهدا نلنلع ون 'ولص نائلة ناك زارا طف جيزان اند انانو طحنا

 تلقاني لذ ل اغاني داع ندا انته شلة ةةنيج ل نلَصم امون هكر رش ل نكن: تلال لولا لا بت 2

 اذ ل شمارجنلاث ةدلا نال ننات نما طنب نعم بي هما ز مل ودنيا نماطالإلا| | شو ١
 0 2-1101 اا

 | دنيا نال كان لنزار شهلا ةهمر اتا الالب ل ننال ]خلود عجب كام ١ .١
 اردن شيعت تار علني كش عن بسملانز جزعت جب فن اننا خاود و ترا

 رات لارا 1

03 

 دو

ُ 

0 َ 
 ١  1 1مرتع مداد ماد آنك فيض ناكر اد اذ: رصف كرير هج تان لل ثنا عان ككل انو ةنمل نبال“ 7 دل | 0000000

 ديالا درب وم 1 لاو وم راذا ات ظ : 1
 ىا 0-2 ُإ

 ةيؤصل د شعيلذال ادامئان]سيلذ اطيل نككتاز نان, جو ثلا بللي امان كشماداناف تالا ٠ْ
 ل او اذدالطل نعيش ليعدتادنسا للجز تادئحنأس 0 ظ
 ظ | عل نمل نيبو الل راكةزلج نونة كلل واش اي ةقادنم زم تازج زك ازا ثزع ا ا

 لانس ناننإل ان ميشيل امم زر لال ادذب نلت لوزان اذه لاند سمانا نود ياهماد | ْ
 هيئات ابا كلر اعد ززعل م يس نعت «نيلع اذاةيانوعلسيل ةزنيت لازم ولاا ةلاذ :
 لقي نياندع 2-2111 1 11
 | قار ادض نعل نزيد بسيطا انهلاز عزان عاطجل عاجل كتيز انا عالمك |
 وطول جنان اوال نير ناار يوه دنيا زلال زجال لة انبم ةيزعر انشر
 لني فا هل اءاطشساز اذانذامامدا اهعا ايا دال هتبت نر كوسا دوز لع بار مشتال و

 وعن اسصجب عو هول صرع را انفال ثلا ةهاش علا نكناذ خال ]نلمال) داناسْلص نمد ةاناد

 لانج ةلالسْر الث انيغتل اذ ولسا عاش الع شااد عا لن انمل 0 من هزيل نجر تس يزن غكتتلاز :ناعزع
 اريج طمعا ل 0 ل و اقنكانا|

 نه جير العن ءالص خيام فلس ةذساك ع نن ةيلازيخير انتل نك ل دلع اربع ناوي ا

 كا رشاش بع اان اقنع ١
 ار رنات كسصتدانلا: رنشلا احمي, نلت وشلالات ادداداز اه دول تغاتل اغأ |

 ش دست يعقل مصل 3ريال اذ علال هرترَح نصح ِاَرَرَج سامر وكنا 0 بن



 022 نوب هبا عسسل ايم 02ج اان ورعأ
 فاو ينزع عيت ينال راج داهفاير عر دتاهربار ميريام لا لطم هممت اذن امالا

 | هوتعز اجي لالا اظفانزتلارطما جو ءواشم عاش لي تار نعال ان ار وقت ةهرازعاننعرع رجلا

 ا
 | بالعز عنم_ جيتا عدل لس اة فخ ن لعل انمي سااللانغ. نيلي ابض رشدان اور اد
 ا ةنيفسلافهوامالكوإل امال نال اطوانبغلاف: الضالع تايه ةمارعلبل نلف مز لانجري طنز تاتا ظ
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 مين رشل الي كل اناوا ميول لال اذن نانا ري رز كل ذئقف كلانا طيار ل ينط اص ل دان اكقنل تلا

 هيما

 وز اضال ا هبجتل 2 نعل ظ

 ديس يس تا سا 1

 وساع لعرا لانوس كلذ غلالا ل الاطنؤنةؤ ن6 تالي خل زدنا ل

 اتمدافيرايتعداهمرجؤلاابلا عت ضل هز عل ]كلم ملص معرب نااار كا ذا كتلماورعزانلذمل نأ
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 يل ا م 1 هدام يور رتل سولو طالق
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 ذْنََم ترب .اًةارال ف ولنا
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 اهل غايه دل َناَِلَعْْمإْل »ا وم نمد منا هز حليوة حش ال يزد لاذ قل نب نيت عنيفا

 0 ع هر دبك) منشان كت ةولقامان)

 جنو هكرغالا ل3 اهئاقو د اجاب ذ ا انج 20 روهزم كل عندو الجوع اميركا ورئَصَد

 وكدا نبك دكت ابك الا مةنؤ ندي المواقع

 ضف ه دول طك حبا دهرا نزيل ايوان اير طابع ع صور يكلم

 انزال دنع اكرام هلال! نارهلا) ذاذ هانم انامل وهات اكل ذزعديز ننام ل

 كنانة دم مل ايف زلوب اولاد نمار «فاما عارم اذه رسلان

 ززاالددل كادزؤلال ماني كم اذان هنن ننام ا] جرش الموت يؤم اك نبل نراها
 رون نجلة عتض أجبر دا لتف هن عمنا: رال نابل نر صنطن_.اناثانخنإ لجوال
 |ةيند دارت العا زونو كا كاك هبت بالك اددت كل ملا, كاتبا شالو لزم ص :ةمناملادات انج

 جلال هن اك نب اانا الامل اكرم اننصب ل, قلقا اثنا مانت ودب رييابكك ند

 مضلغإرانلا دبور لل اثنتا نزهة 2 او دكيشانتردا وب دنت منوال كنق قاد
 الات لاما يلماز 0ئني نال ادمان اناني لا دارها ةااؤنا |

 خشب هم نقع ودرب اطتت اا اشلا» توها اطايادملا لع مانو

 1 00 هي امبلانشلب ا كالاو اخ اذ داب! اذدالا للتو كرفزلاهنةراطح

 هومر معان ارهات إلسا اثاذن ةلاتلا هلع ط هناا نلَعَ هدا لضم وسن ركب رحال ن نذل لان كناذالازعل 2+

 تيلسإ صا اباتركذ رياهراشاب عج دعس دس ا 0 ١

 910 ضابطا يو دن قاس تلال: طفنقمترما 1اس 3و لب اكل نمسللانت أولا 70 0
 ا ا نطابلال6 تت ا وْ تل ةزان دفن ابا كما 3ث

 |ةفصصتب 0 ا ةناذال اناناس 7 د 3

 ادمان اجله ابان هزار طر هزعنا مز هخي عارم الل فاجأ ّ 1
 00 ا 0

 لنا وتتوعد ززعي يما يعن ماتا 3 ةقتي مالتتشم نهتشر لاطيزلا ميرسي 2

 فا ءاهرماجاك اك ا

 اا ا 5 1 اينما .
 ني د هني رمل 50 6 ل

 ةانلغنملانالا الازءدزعالا نتللنلوضتج دز عةادن لي كاثاطزالاناننالئللاةيوامنانةدمتالتا || 3 * هنوعيت مايا
 و ظو زن رحد راع

: 

0 

 0 د ب ا



 * ١ [[نانرمدْضتتشا الكت وضراناذاذل ضرك ىكذت ب

 ' أنّي ارهناعانإففمدإلاذانانال ازا كادنرملا اد طزفد الذ نر خان كورك

 ةييلازةلع اق انساتا تارت دودو يدم
 لادن اذال وتلا زعر تل كاد بانل لة هدنإ ىهب نهسسفتن داغزبالا ضن عزل بيهة نبازرظينع

 ا ويدعي در روحت ناردونو ودي دف كيد اف

 تاق هج رف ين مانا وم مل تذين رافال افا نيالا نيالا ناتأل!بيوف يامن

 هي ا :راضلإلا د ا ا يتوج د

 دووقرلا ظنه ذو ا رة 0لزااةتشادإ لور انع نع

 : | دهلالامالشناب متنا نايل 6ادنزعتبدلا لوالد. زون

 تيا عرزحن نب مطعلاو ازال هدفدرحرخاوا ةيرعألا لا رتتن كسلا, يلا هاذ أح ددسن

 لعد كي فلالاو اداب حاصنالا مَ ناذالان مزجيكللا] ذل نا خارجا نيرعدت

 : لعرض اصاب هل آمل ننانمنمضالَبَعْن عض از عزيصلا بسد نازوتومرجار خذت ناو جم ةآلادن 1ذالاز قدا

 ْ غم ا ١
 ذكر ينج درددن تلال اركض لنيل وَ لع مد لكن حاشد
 ومنو لاا انمم حل نلاولخا عل فر ايلاف تا علا في عي نازمركا اداوت لكن مره مادام

 وعزا ابسب : ةولضاخالامذل ال ضاره) عرعر لزج لعنحضعغ لرد ذاخ املا بجسب لعلنا

 دل لطفل كضلحال اور ضلال هلكاكلَوْفج نعاني يضل اد هد دابننعسنذا ناز اعتلال عزع

 |[ةهسسسص 2 2 ١

 طا ضان ضان ة نال اهل ذالاد 1 كمان انين لانك ددرغارطا ضال اطننذ انك انك اناَ

 نيرجإزعبنع تيوس هددت خاب نذؤيز )خالل, اج فه لصف هاون انهيرمهركا ازيد )هلام لعن

 اك ويوم همم م د ترض رو

26 

 : 2 عمم تيما 0
 ا 0 انالاومانه لك ا نب يكح تت قففاذل ف
 دكلذل دنىدرزع منح نزعه رب ل نيس رز خجلا ع ناذالاخ

 مهلع تو ْضاناراضع لاارعْناذ امن نمو ساد ادشللَداَنلَعزاَذ َظشاالاو نرد ان نمو دم
 الجت منغ انوش ما ضيوقلا نوعا هدأ جب فمما كلذ يكمل هنانالط اخس تاكل

 وهف فلخنادبالاد نِلَعَش )صل انَنل وانغ ها انابن دون انملا م هنض كر موون ايزل تيل 5

 تدمج تك

 ُح



 --_- لحس سي لاو ل او نال اء نادللا] ةإتلإِك حسان عر نع هزإزعلاض:نع شما

 بيلا ذاملجح 52006 يم سسسكس '

 عئابناذالازئش زيه ةرادزأب وموسم هرادزز عير زعد اجت عملا عر اعبر وخر اتسم سد :| لاو نفل لع أ اص

 كل .ٍ:!نمخقاضلاز اكتأ) فلل عنجبهة! لعدن تش نا 2050 3
 دج نع بتي كت ديلا, اذا دريشفامكباد اواايب_ مخل ازرع اديوتلابنازلالا روعه )ماي دزني لعل

 مكاذ ندوات مولان هولقلاب نب ن أيل ناكل ة)اتلإك َوهغ جر ازعت جزع ءل زعل اضعزعر تن رتب 55
 انور وز قذ قرنا ز عز نللز زازبو حزم نع تيب رركئانععد الازمات بمكب ١

 االله كو رمد امن خزي زه شل امنيتي ن ملاذ ل 5( مرن تل از الا تسول داتا نلت )كعب
 لزادلا ياغي ؤلاتنل كاع دان نك دونن للف امبللا انماط ماجا رسور عا
 ١ ناسا ا ارسم بالفلوس تار ل! كم

 | ىلبذكي) مما ءاجج+ب درا اناكاذانلل ذنيزكاد شلل ادري ردا دام ذئ
 فا كن زلم ارز منح يهز تتم دخ 5
 0 نو تيكا ١ ري نيس + الكماذا

 الد ناياَضري جا ص ناكول لل بحسب الاله نام دلل اذلخديلا: 201 5 ١
 08 دنع ادىاز عمتي نضر نإ بس ناك نضيع نادناذالا ناش كتان رنعطمتس شخ

 ضال ناورل هل وول !مذازمومؤكلاةاضلاذ ءازيان دورات ماذا اة: ىشسسالاوناذالا ش

 (ا]تناببرت ناد نانا امننف نع نذلاذاث قران )اَعشار نك إزعن انني ازعّوريخمل اند ازعرم نعل زرعشع بتسسد
 00000 دارين بكا هاناذ !بانلتكأ ياذا نيج فتاة
 0ك يطال: دتئا نان سانا الاطلاع

 مت ادا نمل الدنيا نكمل زال كير« ءأراذاثلهلارجإ ل مارح
 من تجاهاكزال) كَ داسلا) 6 سب تيارا علا هنماماتك عراك سنبل | .

 52عام هازل منزلة قاذل هز ماسالا و الغ كتابا تاون جز مداد نادال اذ لكي ١

 ن0: نجمك رخ ناتو نها ندع ف طة
 كلا ذالك تلا شالا ناقل انيدرشلا) وردا كمر رز مرانه منه تفاجأ واد
 وي هاب دير دج سا وا لا

 بنانكربدا سوال زاذالاناوق زن لوبن قلت جنع بيرن نالادناثالازيدوعتزدنئالا فالكم 9
 06مل ارنا ازا دز يوما عسدت
 )1 لك هادم زعانب اهتاضببزع اع رتب فيز حاب ناز ظنا عزيزاتي لال ب تكتظ لك
 ولاعوذا جاكار تنيك مرادي تمت تالش اهقتنيلذالك
 دزاذالاز يد اةرضللاللا كبس ةالاد ناذلانب نكن كيكيتتنلا خزان اناا كول والسما
 . || بك رمواطنل تام انللامرزك مر اذاضال ايل عنا نقلوا ذل ل هلتالالحاضمب نال اؤئرنف تاثألا
 3ك العر لكان و نازعبهنبتراعل ناك زج فلام نازحدأذ ندع ماعزبتييزعت كمل نعانانلا لن
 اماعد كمل دفل كيساينا جولس غوت كن لعدة ماقد وعر نضل جو نذارتوهلاذ فيرخل نقد

 اا طزي ناش اايوهَول اوعي اَونَن)ةٍع نإ: ليإ نك رشا آس زن نم قرا اًمداننع) ةأطقملشجن

 ْ الز امك اي, ازنابىمدانا» رونم ا كفزنك ند ىلإ ةيتا» ءادنخدلابةغرنا



 كيلا هز :دلا] ذر د |بجل ومان لاوهد ام فاير ملاذ انايرل الالف !نايادك يدر هذ ةرئاطنإلا
 جيني عر شادن 00000 0 ازد ق دنت دردشة دندد كونان

 مو تلا ةميلا فكن يطتجنب

 فلا نالزغتمت ضلع ذارجُركمدانا ذازإللاندهةاتيشائيش در نان لاو دمننمو اَرِاَمملاَوِمَتلَع

 زوار عديزو بزي داو تخ تيد دل الجي ةددا جل ]قناديل ربفلا ةلاطعلا”ءاشاوؤسالاناانلد يرق

 يطع تسلا ن ذوقك اكدت نر عمل لنيل هل ةزشلا ماك حم! اهلج ازال لاترع ضي عدازازع

 ذا تزتجام الاد ناثالازببا سؤ ناوذ | تاز ايلاتمانادلاسل) |ةلفلازعب تخزن ا تيملا دكت ناك
 بتسلم طوي ل4 نقلا ةناذلازب ري زهاء سارع ذعدي نارتو اخص مهادات دا

 خيدوادوعشم جالا ناذالانءلسناوؤاكنذاف ضف لص كنقاذال ةزتل ابيكم رساغ رو نطنلا عدت نبت

 ناززتتلادّص فيز دين تبناوب مسي هنا ةلزلازبملالاهناذالانيب ضمد كل أسدل ةمنكدا

 ةكيرض دريت ريس ف فك 11210101 ]  ] ] ] ز]ز ]ز ز اةناكض

 ملء ناناك1 ةانلارضاعبح اء ز دلك دانع درس ةلزعيئانلا عدله اكو هازال رمداطن عدوا
 132 قص نك هلا تذل زياش حادا خلك .درجذ لانا نال يدع نبال
 2 2 انيادل لن الع هاد إننا عرب اؤكد ناب ة نان, ىذ نتي أبت ولة ذر
 57100! انخ رج مناازملاةانأكيغذ ل وانغ طلت قنابل ةفارر ان شالا نانالاني نيد

 يطل رالي كنان رشمالادنبسلز ةزماتج الت دداّصلاْلَة يربو ذل هي)فغا شان لحضاحلا دك

 ذاموزمنان رخل ناذإعمزز تلا ذل لس ةدمؤرفابا داو نطو دخاو كرسمس

 فيجن اون: شن ريانة دزني كاطيزمغفنيح بالانكتنا لت ممدزب سا دا[ يحسب
 تيدا الذل لاش نوال لوس ماهل اةتلدسز منعت ايلا ذهن مطاومت
 30د نيا عاج نزع ااتاهلاز 00 0مل ع امبدنع

 ١ ادع عقاد بت دازيزازست بر زم بتضدع أذان فل ا
 نع لكربنذلةنانالالعن ةفراطإا مل جالا نو: نازوجالو ناذال مقل 0

 ١ ا ايس يت موج !ثانمليفراحلا ةراملابدللا أ ل يتالكتل 0

 ا دروب وعل ذة غربا ؤرحزم تل هال تمس انرنامزا مالو مل دن د لِ 2
 ن١ كج: لكم ريال نال ناك ننكر ع نرخ طراره وب كتينال اكتم تيل مخ

 ١ 0 وسم كارز نسا ب حدد زمج لج تجد وادع

 1 نزلة دام ريستةاسمل 1016 لو عمال ع سم ارنا زك درعا

 0٠ | ..| لفروة كولا نه حاحا ذاطا ننال كسلا لجستقا يازين جمد ةغ
 2 لزب نواز عناد زاز عزا نس نبي زعز حلل بتي ا افلا يق وعنا دابكل الة كش
 0 ص وسد تاو د5 ومقلي ضراغلا نارا راجت

 يي ل لعضو اكد ةرتن كابو عر حرا ظضزع |
 ضلال دكت نام 0 ل م عم : دخت

 ناجم كانا انا رسما تعزز نع ا5'سالال لت ىلا شيز لا زعدئازع
 ْ | ةرئاطعتل لاننا لالا نان تلات ايا مازال تح منوال آم

 7 مكرم ايل“ 02 تر 3 نامت 0/01 01 1

 0 ال:

 .بح مثال متاع تلالاطر
 <. لمان

 ممو .٠
 ندعو

7 0 1 



 221111111 دوم نلفل نزلا عَسالتَعَر نعل :
 ن ومابي! كتسارعول] ةل هج نكلانوه هلنع: معزي زول ناز يجزح تازة جزحزع 6ايام

 ِِلَعَشارْبَح نع اصر م زج عزل نمر عدا ننالااذاج كدْيسمونال كتله نق اذازؤ قاض زون قالا

 0000000000 ا دكأثال شاموهوولاَصلاٌودحارب امتيال)هرخلا

 الافالوويإ يجرم اكنذكن لالا نزل عصام رن انس نمر شل زهزيثلا بيو اَسورم لصون مثالا

 خ طنلاذا اقل جواائازم تاغ ةدحاج ظني ضور لنا مورا د ١ دسقال

 بز قزكنانالاذ طرتال هاذ اخلط ذزمخ ناب ش قاض اق انعيزضا عز داتطسات ضر قالا امس وضد
 لهزتدغم بيات 150[ ذؤيناراالا نزال سارع ناجع هديا زانمنبازع لزيز الرضوض يدصلط

 : اننا! لوني ناك يحاكم! رميا ا.:إع ناز عفا دبس داق نطازعمكر ازباب نب

 قو عدلية الامد: هازال رتبي لااعلم نالَم

 كارل اهناوزفا زينو نان مالا ذالخعتم خطين المات "نازك نريد | ماذزم عج ش جنا اط

 "ضرر هوفساتبا اما ةريهلابازتزاكه نازي زفنلانخزكز لا تييزاابرزف الالا |“
 2 دمج اول عوف نا جارنا جالئالم لكلا مدام لضم ةَرصْنْذْوْلاَ ةاذافنل 6 8

 وتلا نوكينا الا ملكك امرحرف ةولَصلاَنإ ندم منااذلر لن اللمة فل زال منعنع دز زعل زععنع تبسدزالن ايكفن

 ضني ضر طال انقسام جوز دنيتي نانا

 ناعنانس نبت زور سلبي ماما مدع قالا جلال مانالا لعملاء قلاتلا ليان )ةرحإ كوم دازم
 نجر عزعد مس بتي رللالالا ف ثمذاؤد)نلذاؤإلكتعيش ازعل كك مفارتحابادل أل ةلجازجزعزاكسم | اذ

 نضج فخ ص بتي مل ةقاضل شادن ]كا نازعلنل عض جانا سل ةناشز يعرج
 ا يخلينا بقوه كتارا رانا يعض ةي

 فقفافا مركز هورمملادددت الاول" منامي هصْوَسَص حدا ماما عدت زمقلاتملا ونام ةردعشلا )اح

 هلل قالو ان ةريطت لل صيفا عمزعز ينحف اضخزع نونا بيك بكي تدلل ع اموزافامالو متل زاوغطو ندد

 1 ا موو واما :الو.نضدريغ طولا امش امد اكاد ندب نإرمائاِمْنلَم | اص

 :ىديرعد انزع نع ببنت منال ةعر فكل تف توزر انرتالل رت انزقضا وو يداك أ

 1 وتس ب اةرهرألا يقال رن ةرع ةرهدل لان وراني هارب نال تن

 اهرسازعز نزعل ءلارغيلاضجزع دنع بير 51 نازل علال عكار هناك نؤال هون ةرهتدال مئالورل اجره ولبجيلا |
 | لامىئيرساالؤ ل يشل )هم يتلا هذاا 1 ريغ وألا مل )عنا رهَم نذل جرازع كل أسال ةزلال امم

 | زيها ونت لادا اييطملا غشا نال نينا !لعضاَبَع هازعرضيولا ميسم انتداب ميا ) كانإوسج ادع

 هاذا نراعي يهزم اذن عنتر, لا وزو نزع نت ازبز يتوج ابي ميز بز ع دعس

 هك مؤ ةنقا ذا ما ةرلتشل كا ل د ووسع ا

 همنا مشنان تكرارا! نم شا خد اذإفل ةؤلسلاز تانازرم املا 1 سيلا

 وك ضم مامن ذ ان! لل نددنرلا غتاشلاىوهتلا انه زف ابل ]4 سميرلا ذازا واضاا ل ا تيشنم 3

 2 وح مم العمال قفل ةدو ةزس قفل يافة دس ة يعل | 1

 ايديز زين مان ل را يالا انا ننزل فنلندا زعل يلوا لناس ةنارعتع
 ادم ماعضتنإةنلارم) ةران ال قادت دز عنا نال جزين نيفشجزعزتلازعزعوتجز ل تيس 0



 00151 كبس لفرع بنو نفاه د جب

 اي داكلاز كا متلاناصم أدان زش نيكي نهال. كك كتي ذاك اظتزم
 00 1 0 003ذذ-ب-
 م جا قالا يالبيه ازال كعك ران مالي هزت روم ةزركلا
 3 0 3 24 ل دز ني لع بيزا

 : ظ اال مضار أب هيحنتاعقدم نمي ناكك يف قي قول كلل هن اكري هذ
 | همس دل واسس

 | 0 اخدنالخ طرعلاو لا آلا نام كلي ن اواي )مارد ات رحم تكناو ساو نازاالا عنج
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 قولوا انرعكت اجل نا ركل خل هللا ونتج از خرا: زعزرسدازع نوت نالعا

 كرز نزلات فأر كركر زعل ةغا يضر زوازتوملك
 زل ظل داب نضمن, ضاوي ازداد ال دارت تارت

 11 1 م ل لالا ل هزم هتج تتانن حاكم نيولاديخلا

 تان اعال وتين لعنوان ارتعازاكك ندد اقمار دال ميما مهفاباك :

 320 مرر ار نفق دمرت نيا ركيو صنالَج) ةئقلَصلا
 نلعزعرج اخر زائل م نعش ضراو نق ويح دجز ادد هاك هلو ويؤَاْعواغحَعال ا

 ازد يا لا زؤلتلاذ وعلا 0 0 ب ا

 الكا إبَرْضَن متو ايعَوْوشم صر يان مال ناالمل عضال اوم آيت
 21 فلا غفار بسر ازد نابل 18 كتي زرت ا َدايرماَظيم
 ملادلَءَسِإلَصْف الون اكو حد يكت ملتنال ةهقخكي ,ريكلاهن نسل جالا نلت الطرقي اها ]

 ريل اد عن زعزانتن زعل نوعي بس هيي ايان وول ص فل اذان اك رانيا |

 ار 1 كلج رلاه انس اتان ضيا يم هد رخو دكازلالسرامشل ليك ايكب رخجمامالا]

 لككان) نسل اوريكلازعن وكام تخازعإا العشار نامل فرايز عر ظرازعدح ا تضليل

 3 جيت رضت فرجا :ركتنادزنناماما نكاد نيالا هايسنس كال ةشناكاذ

 منسبيوالدتاوك منجل غم ردات« كيسادم يتابع | 5و

 00 ول ندارجل ن1 راثإ كك ادنج ازعل نات ولن نزعت تاتيجتلاع

 نكون ذالان تميل تلفت ايسر ة يي

 نينا بيكا ند ادانك دادي لزم كل لكلاب نش نوال يش نائل ناكملد

 نودع تجبيرضتا لاذ «مجئاة نان لير ركل انام دفن جراح 0

 0 اشلا انه اخ لوايككا) تلو نخب عز نعلين انزع يكدانا

 اصلا .نااذا كميل ل 6ةداذ مين عنج عدا عزت لكيلا دديدخْن ل عنعيج ا عدس

 ول انضم طكقاتلايكير الركن ذازيز كتل و كريكت بق زبك يضم ب ماغتنالاكب
 ٍِط ليل غسل نامل ودعت الولاد يكل اهي: زككن ريالا ارادنونفلل كك نان وهتك ل حاد آ

 رده مهد ضازعا انزع رت نليوم تلا ميك كتل غض كتم رضا خناينلابان |
 0 ا ا

 يع ناار يصب د زعطلام نعزي زعل ا طخ عزي اب يتخلل ايحئئا كانا ذك نواججال كيني فدا

 منزال تلين ذانواجتالف نك قلَملا فاذا: لطياعْضاط]إالَعَمَو كلعزتاء ضار ء رجا خدازاركااَيلَع |
 خل لال لعظم انيادل ةراقنازعبلانن:نعينيطن دات ز جدع جيد كلارا اخت يؤكل انادي |
 كس الرس ايمو نَم تيان هج زمن فريقلعلا |

 لاحمد ميل صر كعرهاض ابان دل ةزانساز زجل اضرخنك جيمي غانا
 5 ءانحشيرب مف 20 5 هد ا مسعسلا

 ا 7



 ا 3 لص ادلب ةقايذ ل امن طك شيلا اة حاصل اطنيديل ان فداصإ عاد ةدالثلا مز جع زل ازءوؤتش نادي
 ١ بيرعز

 ديار ناي رايلكار نعال دل فاح ونزع وفير يلا دطعن نزح خن اب دم ا
 1 اود ب رفخجن ل عزع 0 البقتسأو مهجَص ل انحرم ف ةلصلات خضا

 | امد ذا ةكرض 0 رار اضل ا ذل خرا ريع عل قاما لب مغر مامالا لعل فل ةرانلا دل وسوم نخازع

 نلمس, نس د نزل ايدو ميزت. تلين واصل اق زجذيزنكقاز 8
 ّ 5 تلاد "اع ابد رو 5 ةلنزكت نامل از اند نر هدازمنيلمزعدىازعتع اه: من رتل تر اة هروتسلا ميريل امن. ج فلم امكن طا ذف

 َ م م 1 كنس 0 و 5 رول ازغ كاما اول انآ فراكك ماذ لينولَصف مجمل اههامنب ءافبازج, نلوم امد دفنا جلاش لوس

 2 / مذ نق لام هلرتو قادلا ا :لمئلاداةاضلانح انه د يانا شأ لح نزح هدي نكت زااقاكت

 ا ا مثل ادهن نزل عمن أ: ةدانالاراكتل كنالذا اه ريب لونب النكت لوبا عنم ناري هظا الاد
 ا

 ا ارامل ْ 1 لا ضل ٍح 1 ا ا لمدهأ 0 مريب ةَقايدْْص فركب ورضا ناكنادالجكال شاذ

 | ةريصو . دتنعيضتلا ملي : ١ اتلاتامج فاز انتوا أ. ىتاعزاك نون ارم 1 هما 0 ل ذولا نان ظلمت رو دنع )كاي دج دارسة حا بدله طش زوق
 وك 2 ْ نيد زازا تونز ضلال داتئ ازباب كنس جيل خلاها مهن اذ هنت :لرراجو جلا

 انتوا نمسا - نع | _ || ين لرجل طازج ةاللا اهيا انمار ت از كن دانز تع 0 ارتغلاو فردا سود ذولا نم. هك ويا مع : اناا

 | انس ملل جاتا نعمل اضأ طاولات لم اضازساالافطب تب اننا اني -
 1 ا كر 0 5 صب 5ر12 0لواؤفآلا هديمور دكر ذابت جا دس ريترو واخ نقد جير لاضادبب

 ابا رص 0 هروب | | تيب ملا زعل هام دمج راه, نوتض لال هن ضار را لن ضا ةريدس نب ناتخز ع عب مفدي ع نع
 هن َُك نيل منو بع هيو ع عم ناجمة لالا ويف م م ا دل وح سس ودم نيس ييسومب 207

 0 تلاع لي ومال اطنن ةاسدناٌا ل تتار ناخنإ لاا نع ررالا» ادع راموتل اجب 2 :زتم 15: .كوللنلالا 00مل بيمجاوماللا قاس نت سجيلابل يلا
 00 5 0 د مجان 0 3 لانا 0000

 *:اضأ| زيني عراه زارع حم كسب كلذ تاهو اريج زمع اقيم ايو جل قتيل
 0 دل مير ملا جالا مجنانرمك متل سيلتزمانل كتل نزلا يرجع
 دان مله ادرج عز اكس زاد نانس بز ننال مزعز كلام )نشا شع اذن ودلازازدحازع

0 3 
 : قر نوم كن مره ناز 5 رثألا زوما معاهم! الان وس ب جيجا تل

 م انتل جالا »اذن يعن اغلا :
 1 9 مكن ناوين تلاع رعت بيكن دامك :املتا اهل فإن قاتلا ضان كالا 0-3 مية يلا 0

 0 4 ا زم هامج 0 ا اا 5 ا تلال هاج اا ادبي مَملَصِل دعم

 4-5 500 : يار يت تورو 6 زا )اجلها دامب ادرج ارضنا م

 نيرا جدال ناتج عز تل ويا! وعل زر عم بيرام الا
 مس سس ود 3 00

 اعجاز زهز قلل رمل انني سال ماكحلا ضاؤل | ةلدحعر
 0 ا ا

 الدان هلا نانا زفر تن زعدل ادوبا مث ركاز اكاندا احا مدإ عشتموا انتا ناك



 5 وزع يبل ازع)ع و “سابالل ان تنأت ازيا ضمة كاذا اهرختراكلاخ نضر اذا

 مهلحلا ةلصاضتن 3 ةمواهر خدت! انتضر! نه نضيلل عل ور نايل شادج دازعنانس نتاع

 اب درا دال ااا زيني هانز ماعدت جسدا 9

 نعنانلاتلإ كل شار بس يفز: نعد رم زبد تس سي ئيش وقد جامي لل مانا زيإ لنيك و ذم
 2 2ك ناد 0 داشلا مب تزرع )ناهد ز وبلا خانات

 دية زملهسل بدادج اهخألا راكان الا زود هت راهن افاماملر يرتاذ

 ظالم نفدديإم نانا 213كم ضدا واننا كح :قاذل اك
2 

3 0 

 خاليا كشر جعاب اذهان قيل جزع كس نرازغن انس نيت عزيحلل مبنيا ]الكن ل نابت 0 2 58 ١

 كلالمدصسلا مغ مامالا ل اهاذازيماذ 7! ةلناهنازعداننعزاتلا جنإلل نيم الخف نع 0 8 0
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 نيعتاجْؤلسلاذرماتلا نعش العض جءابانلانس) ةليمزعوع دانازعرهل بياط غيل قل وز مل ع

 يكب هكا
 يا دوام ما زج ازاملح ان يترنح هنن اقوا ت0 -- ١

 ,(# ىول' د
 انحاز وكن ال نتتألدرادربغر طنطا كلوا سنرد ساشا ةزمطنادحب 0 كير
 مي ه5 ا

 0 يي )تلح عهانانمت كتل ينج !انحع وِ رضع * ع

 و ثا 607
 1 0 : 0 - ع ريمان 1 يت 3 - ١ 5 1 ١ | 4-3 1 46 هر

 نييعزا يزيدون تيا ةطع اع ]7 2انل اج مب خس اهرملذاءانل فانت - ْ يتم كن |
 0 5 زناراتل كفا نعال دان ةتهزعن زجرعمفاب | سييعتعرل عل. 4
 1 | اعس. مح عمر
 ِ هاوي هرالا تملا ملل لوس الا ماداؤمسي اواو ا د جرحلالا ان كارلا نا) نوقشت ْ ا 3

 - . ةهم ا

 0 ا و رتاج كرغفاو درضحلا اماداه داب ضو ملاَوزعألا ١ ا ا 5 تى |
1 0 

 ل ماتا ننكشار بعنايه عنابازح .نلازدعا بمرتتانز نال عنادا يخالف 0 >ٍ ا 00

 جاد اخ السيدات نوال يالا كيإا]مهنوبادب ب الص إَدَِمَْضاْلَم 5-1 2 1

 ا نكاد او ضال يدب رثت 257 5
 ه2. رثههج
 ميل رعججت امان ز عاطف نانا ١ 2ىر اكل انس دنع نع سد رخل ارم :رصلاورهلتلإذ 0 5 ع 0 1 5

 مساره دانا طن افان اراك لذ كف لضم: نلم لافتة 5 يا 0 30 ١ ل 3 «ىصق#

 00 صدي رم امتد | 3 4 نا : 17 5 ظ

 | زعداتيبت هزل قارب شيتا قرا ضالماان معسل لايلازازته كا كعرسسنع ١ لال" را ”
 1 راو

 دجال تال تلص ببن اداب دار ينور ومنا علسياتملا مر 07
 نمر اولد ةدشال لسد بادن تعزس الزب بي نتعب لع: نيمادبة ستاك 7 ١
 | ةاذاع اوضاع :لودامنادنساف اهل هانز شل اذيام ا ضنان| له جل نزل انتكسلا لادن اجإاتلا ظ ا 5 4

 .يرانعاا وان
 0000 ا تضاةيلانلسل اوي جارنا رعرت ايضا اتنين 0 3 0
 ادني ومر مزح ةزبددا دز يغني فيز )نعيد راب هدرا بكي زدوع 8 نيكل نذوعملاب ' . 30

سزعدا سأل اا ذنب بي نال نما اذ 3 اجد نيدوعلامرغلاَواَصزياتئِإَِع 0 2 3
 0 هارب لذا يزلطت رع 

 (ةلضلزانشإ م زمالك ادت شتت ةظارزع ناهز عفن يزمانبالانطب جيت نو 0

 ١ لرمماا ذلة كر يلءاهلالادازتاقكرلأل د. بارقلزسن تزيل كيب دولا ناؤرجلا 0 0 م |

 ظ 5 ول اذن هايتس هدا ةيويطب هوت تدم 3 نال
 هاش 01100 اا ل يت لل“



 الا ءاشل اذ فانازاجكن ف نلا روسنا اك نجلا دوست ده ل دالاف تم .ثكرصحلاوهظلاداخلاٍةصؤ د

 لن ةنيكدر تاهت قوما قلاصؤ امنة ساوول امّنحنافَنييفانل اك 30 اقل ااصو تيان
 الن واس نوجد ولك ساو اعل توزلناننيزكر اهل جان نول ف ةرول افصن ديلا ذاف ولن دعن[طرلاطنيطفانل ا مسجلا ولم
 <<  نيطظالت | || رهلالاجفالااهبزناالئاهلمنماآل نيتفانلا وسلا ةرورعضيمظلا قاض :ازفل اذ تمر نيدددقنطفانلا ودع!

 | ]| طر اتاند نانا ملمع لالا كلا ذرئيخاءويكناثالاموبذادخلا ٍةاَصْوَد جالا رافيخ و ولاو
 اييلاض ال ناسارج لكريم نول صن يسمل ةنيمْولَشَها ءاقدنينَوإلذادغن اأن نهناف اعلا يحلل

 منجل مز ملل قاضدارا ءارثب اطل ل ثاتكل نط نركزل بول 3 انييرماهاززخلنلل نلف اهازركذ قل ' ايمو صر ناكمنا

 العفب أ تدنن زا تيكر اوباؤ انهو ماكل ءامقايوزحجل مرمظلا قلاصام ا اهو دم نان تجر لص| مدام
 ِ طلت اًهْزَس لفن ناعرانال ل 6مل ثِلَعِمشارْبَع 2ازع امن ذاخئز زع ريع !زبازع نم الاد

 وصالك مارالاتكو للقمة ازءزبنكو ةرضلايبكو للانتكد لال ننكر +: 560
 5 اياز رينا ذكر ادلع اوه طكادطه و قيس رنا اوفاخد ت2 . فارططل رتيكرداهب

 عه دانس دزه: طزعددادو 9 حا طاف باشاك قزق نونا هيئات رتننكلاذآلا
 قلص لاول آصْنارِضمدم د لح رضاوهلَعب اكن وخل زآدال اوصل وهب ال الع ادع اان قل اناوفص

 لسن ةزي منول صيني ازيدالابدارلا لهل ملأ اذني انين وشامل ازد امنت جز نخل موتر يئن نمد انشا نينأألا

 نا ياذا انبنولةماكذ دازب لزم كم: كولكؤ فلا لذات انا يلادارلاءق اول ا صيال نابسيلاولا
 لنزع كاز زهزعز أ دحلان خل ملفا ضف تجف ندمت ليل ناد ناجم ان كينان احرلاوا

 انتل ريغان نانغل ان لاةلاؤزتا كرا اولاد الد لانا اةفوكلازوره زج: لاس عل يشع

 ا

 ازرار ب
 ١ هم هتئاريدارا ... < عد

 ١ 1 يأس هداف 4 1 2 هي

 | ةتكروكداكف تنل ةإذ
 همذرلحتحالا هور ننعم . |

0 

 2 صان بون 5 1: ا 1

 | . 2مل
 |( «<ىمجس دج تح بر

 ٍ 0 0 5 غض ذاذورع با مانام هل عزيزه ينؤزعولح وخذ تثزعول امانه زعرع اًغشنمارله نومهابا ب |

 201 نكسصان ناناعت - نع ب ١ءهك تنل تدخل ع

 ١ ظفاري نه نخل ش 2 ازعل ولعل زيت از شاد عزي د عنب ابدل ن ونام زانف ناكر فمثلا نإ ر) شع فيذ تارا نلمح كنب

 در نانا نك ان دْلَحاشارش لة ]بال اة زالوا ةاصن] مل نزال تربع دز علا زع تنل هاد ظ

 قفا جاك تاره درا عآر ا: لاذ ةومركلايادُرَحاْضاَوْه هينا لان ككاو ون وزاكتا اهنا كا مهاوهدم

 0 ايل |نسخة كريما ككل و اطر أكيَم
 ذي ا اهيل ل اضأْعنإَ اول انراباشل ياش ولج لحروف رض! نمد اتناك

 هال كلاخا زق ِطللاَهَو ولاول لوول اردنا ارح ضاَرهْل دره! باتلازنكرلا

 انكي السنا ًانلإ زفاف فاهزسالاَِبِنفالضانول ل: نرشلا وسلة اند
 ْ ايوا عيد مسار طاريع انيق لمسنا 0

 بما اره ]وزن نارا نين نك ]ناك التل انيعش ابحر زنلط دز ةهتزعزل ادن

 راكنازعنا فجرا زن رح يكن ببيت تا ايلع دار صولا اكل هرج زارع تاز سار يعير دعنا

 "اكن فرق منتبذوحلا د يركز ءااتقاف حان شالا ر عنف فو للا وا صزغس اذا لت ايلو زج د ازعإماكرعتهتنع

 لبو نيرئل ةلذننا تزيل اوف خو ترفل هناك كن زذلا اصر نيلالا زينك اذإةزمنا 55 يسجب هونت

 1 و يوم نورس ل عل

 توام كرد الة رقنشايحِإمج اللقا لو نيذوعملابرتول اذ قرم اىدد 6 ةّرهلذ

 م وسوم رينا كيلا 1

 هللا يع دن عزل بشرا عطل عر زعز تلا بس زخاَلا هل ةنيومل بلع ال اظ دحام

 0 ليست كياانك 'نوكيلرززلاف اهنا بذاك للان اةلدهزحافاغ طلو )ينَع 0

 ا ,اني اللب تانطوانلا

 ١ ةتاكماد لارج تلا طم
 ا دحين جول | ١ اتاَدفَوالُمملا

 ' تلج ناك دانا ان دشككمآ رك

 "الس



 ع انحمناعمزشلنالا انيلادنع جت رك نخل ارصاقم نان طل انتل ةوللا كهل دامو جولانا|

 تمر يفيزتد 10و شروره الالم عملا جا دار زسر تدل ةاختلالالستي اجمل |

 لاخلا نول ناع هل داع تلت الوصال دان مامم اهتشالنزفلام اكافلان ساد ركلا وعن دلال وني مشل قالا

اكل فرز تيل زعل ايل ةشار جعل اس ]يل ازعن ونتي عز تحل جانب :حاداءايلا ىلا
 انيمي ن

 اخ ازيد نازعزشملا ! تور هان ذكواضانلا 25 تان غضاذاةدح اهاوهز درو انمي زصاذاد ان اكتب اب

 كي ما اقوا ةناالَلَْلا وامان ناكل, كلَ الصك ِءمنارنإ يلع طار دا زعأ

 0000 ناكدمجردل د نوذاكلا اهباللد نا الا ثلث ٌرَحادآوه لذ

 عسير نيل عل عن كلور ن معلن دلت! العض اربع! زعدوراملا هلزع نزح دانة جنعرشنلازعزتلا تب

 ل نا عشا سمحان ناس ت هي ارا زكي نانا نمكذآ ا اولصماداملال حل |

 يت[ سنابس كيذا ابا الف در حاس اَوهْلشاعم .افازلج هانا امال اهدي د حا: افلا ىف ذا

 06 نيا لد َحاَظاوُمل لا قلص هس قل ةلالإ كل ءضادئعدازجتددنعنرل لالا دزذهمتج دارا فاشن

 50 ل لسع ةولال طفلان ا نع تازتقولازعَسارَبعْن رجا ام لاو كرمال َصْف الن ذعفدت

 دبأب دخلا يشد عركملاو نو وللا تاتجشلل]ن ةةلفانلاذ يرصد ام ملا لجلازساان نرسل

 ل ترض دياز عع تيل انعدام نجلزاع تاد تمزح نيني جسم 0 ترو 7 ابسإو يح

 ل 'ةدماكرم جيلا فن وفاعل اهني دنا شاهر لمقيف ةوس رهن نادي .موقتلاف مىقباجل الن انام والد

 ها ملحن ةاِلعسارْبعرأل فاد ليز عزاكتم نزع اسم نوفا اهلا ة 1

 لص

0 

1 

 ظ

 لة كلذكرا اهلا اينجل نَحاممإا وهلال اماب ل يا ل ذا حا اوه

١0 

 يدينا وريال لع ذا شابان سلا ةءزادزز بد عزعركينازعنا صرع يدي

 دع ةدرادز نيد عر كن ارعربع د ازرازع: تفل سي د ءاضاوه لَضرع ناآل ا: ه2 منيل ةىرخاخنخاف

انين ديمون كابتن ني ناني تيان جرا ضاهر يفت ولامن نيزك اَئاعَساْبَع
 

 ) >1 رمهاء اس نا ننال زمانا زر ادق نول ات يطاباعرتا وداد

 دينك دانا طار دحيه القي لا ا

 فجل عزعمداذلان ومرح ازع ويخرب الالا فرقامدنعيا نازل مشع امدغنف]يللازم موقف ةريكرونالا

 الفاهريؤزحلاذان ٍةدطافطضذ هاهفز مواز نكذب رنا ا اورتن :

 دنيز وعن دونك نارام من سانازعدحزعدخس بيبر لف هور )ناد انصار

 ضيعت ارض ماط يك ناب هرمز دناكا ذل! از تزيل زعز ككل رحلوا نقلا جرار كلكم اعل يا ا

 ْ نضال ذنوج ااا 1 ١

 تقم كنإةلجزعانل ةانلاجما داس د اهدغتندحتزتتولاودح جيزولاةتنومابالالا | ..| رك ١ 5+ ا

 ظ تابازعتلاضوزعزب كلل ز عدس سي تلازم تاما مرهق للزمان ديل بال ناتلاؤ يزعم كوس | 3 ل ريل 7 ر
 | نيمإنعيسون تزد سي تف نإكأه دال نيتكر وأ امنتلهكانسلاثرلا املا دهانعورخلر 6 0 هلا ْن

 قي تدفناككذا هل اف كيرلا زنك نفلِجلاؤ ما - شارد ازرع ةلزعزبوجز 0ك ْ را ا 1 ل ؛

 0-0 0 دم درك 0 را ل نا

 | ل را 9

 أ 0 ١
 يا 0 اي

 : را 01 0 : ١
1 3 1 7 

 د ل يا و 1
 2 0-5 0 7 . 6-0 2 ثمينك رم 05 ' 28

 _ 0 ا تع 1 ا # رسبا ما
 تح هوم - -- 3-2



 ة«<يشثو <: نفل , : 2 كقكي - ل 5
 5 0 ا م ه1[ نبإ ناو هزيل بس ناو يح نيازي توتخزاجيهز يملا ب ضعت أح مكمل 7-2-5-6 0 >2 11 7 1 كد ا هين ل رار ل ١ 3 و 2م ا ناسا يا 6 - بي يل ا 2 ل 2 ا وا ل ل ا

 | 0 : 7 ا دين زهبزعرئاز هرقل 5 ىلا ني ديلا يابن كال ناجاإو تجد عتسنأ

 2 0 0-3 نجل ىلا قعزاو نضر عزب حل ا بسينزرككا الك دول نمل أبت .نكلالامنرمأل تمليلع هه اربح الن هونغ مز عض زعأ
١ 

 لادن نوكنازعناو نمر نينا بيكر ون لطي جازجشأ ل ال ش

 ولا عطقق نلف قلو نا ل
 ل اناهرخاذاممنىلدالاح طيب ليتل زبن اذان ههه زا دنباعجاينا ويتمم تزل راجلاانن

 : مال افي نزع (ولازز تل ساب يل زاكهاكلاط واي ماد
 : سييرا سلفنا مانيلا كل ذااظ ولات عدل زماح ولكل يزيل الة رنا ةدكذ قيس
 لاو امنعناكامانخشلت لاهنتوا قاما رعله ران لاصار نمل اسال ةمسانفا نعنع تفل

 , | مدعو اناعناكسنازعزاث عدم اطدنس جسية خو 0 طا
 يضل تإايِلَعشارنمولا ان: سلاما هتاز عزا خزعل اضن عرب تلابيب نشاموالنانمةن اسال نزاع
 «أ متلمانر اهيل نم انلازعن اكتسزبازعرب تح جزعال انزين لستار اب عيا كدذ يتخرادوضا لشن

 و ا لل ٍقضاسفاكرتاوذكوز هع طن سن لاو ملح يرطب درت ١
 ريل باعني )صن: الاصل مضي نإ !غنلاتلا لعن دنع راد نينه اصب لالا ف ظ

 ل اي ب يس يسوع 2
 «نطزماجوزفنال كر ستكر لاذ ضاإيال كر ن حض ا ايفانكا
 انااا اها باطل ]ملل قأدششام نازله الاوان نير خذ نتف نيالا فذ نكمل علا

 نشسانحلارعنانيلا مج صدد فيد د: لا! الاء طا: وشف دلاله ننال لاش ايلين م الا
 رع البال دمكر لاح كولا ةااكن نيتون عجل ةراتلياعه ايبا طز افزع انساب أ

 0 م مال ةرشلا ميلعام دحازعراتلا جازم زا الم ريان |

 : ٍياطصلاق ماتنازعانب اص ض عز عزي هزي از عج ريو ا دوم

 كسي جيزان از امة قلك دلو يدرج 1نالانكوضادل الان[ ضر ١َعْدشْنع

 كنز الووك) نَدولاضحترع اا زرالل ةرطانلاوزنوكل خيول انبنإقلازدلال هز ملا بانل سا رادع

 يي رض 1 1 دايهاتسو سيو
 0 ص . | الماعز: نركب نزع دوعن دانت ومستمر ير ل 1
 6 اا برازيل 0-20 نروكلاذ هدايز وج انا معز وكل اخر ملال ل اةح !

 نا 7 ف ب ويح زله اج اة دازعننل برأ تقدر رمال

 ُ 30 0 أ 1ةرن لعادل نج هازال نعد الإ زعز تهل بجي زعمت رولا | ريحت حز بتلف
 ْ 9 ع يلا: ماذا حش اءلاوعا مداق روجر لور وأ د نم عرض زعل ناشد بيم أرامل نمت دلضنا
 3 7 2 ان لا ناب دين نادل كرا 12 هم الزاهي ةزءلاو ما طز عنا زعز لاب
 2 1 ١ 53 : "ا يزاد ازغسه6 نب بهن 3 ع 6 ضلت ملا رف |

 0 3 كا | ا 7 اب وتلا مهسكتل قع ناكادل لعين ةلاؤلم ) انه رنا ازِتَتلانتلاازاكذال كتل|مهلعلع

 7 نجل |” . | كانزكذاذ ارجل ةرمبجتركونرحاه انجز اال ترميه ساعت جز از عنو غض زعنيسلا
 3 ' ادفلا ا ا
 |قناقتت تي]سن .ةتفال تدم ]صب ]جاز عداه لاح وجهل عام بلف جينا جحانااعإي

1 



 ريميل :اهن نوجا مزمل متي
 انتنوم أك 3 0 سس ص

 أريمتلاز ملغ تدلع +/كلرصح امت!ناجارلاةريخلالامجازامادانرع ةدالذلل. 1 ا

 ل يال انت ضال زجل ان قناع نعم ننبزعدحا يب نعت 2 لس ٍ اوموتلانللككد

 أ كفل ةنانمن شادو وخلا علع أو ارشش لن دم خليط كم ندبات 1 ةاميذؤاغ الل

 | ]© نيت الد نو ريشالكلا!تطا لواط ةواذ ريل لاظادزكناك فان معدن ماالا طرا ماد اسي
 دعا نع بتيسزجتولا | نفممل الا ةتلاكنلائءنكإالل )ات ابلوفعج دازعةرادذزعر بن رة انازعشلا |!“ انج

 ْ | نحارب تيبرغلا لشن تع لامار لله وتدلل ذن هكون دل مدن تاااع |"

 أ هيتند زارع منادهلؤ تيل اناث و ميولل صوتي 0 0000 لعزعوملا
 | غاز بنا عطشان عطتني ازد ل ولا نالت امج لاا ة جدال كدالنارءاجالل ة

 | وتس ءانكازعرجاز زعبي د ةلازعز تفئزيزجزعنم ا امنا اهلعن نقلا لح مام
 ميئذامعلا نادل ذيرلبالابييلبش 00 ا ْ
 3 اهئاخخل دال واصف تنل ىلإ كَمَا دز ءانباصت لنزع ءاطجزعلاضدنيارعز تابت جرع ونا كي مهلا 2

 ماطاش ةرتتلا ني عزونع.جيرطخذ دانا ةمزمشعل لس ندور راج يلائم ثم يح
 ظنا نغتملا بمن م ناو طخ ل! ط عزنا ل نابل يجلد جزل لا

 22ظ2ظ'”ه*©2 0165
 .ينازاكال لن الوفص+ د ارجردق نيل تمن ف ونزيد معان ذهبي وارجو ال شيؤتلما

 ياك اذا رلمهرموبجل علل لوازم نوز 2
 طبتم هدساةامل لينك تدار نيزخالا) عددا ذ ادرس نيل وألذ

 1 ا يح يوك ع 1

 رازعد عسب ضميني لة !هوجا[رفال كمن انت تدلل مهنا ينلاسيرا كحل صان خلاؤ هلل ارح نإ تلال اص

 35 ةلئلإاهيز هناك مران هتان ! ميسي يبييسسلا ا
 يتلو تلازاوامانل) 61 ةزالإ ك عشار بعد ازعز جز عنز عن اكتم نازعز نابل عز ربنا بيبان ةضوفلا مخ | اذع 32

 نال عزز نزعل اضل دبا وجلال فتاه انيهكيتانلع ةيلل او مجاد من خئزطاجج | اذص
 2 0 يللا يكر تلاوه لاننا ديلا عن الع فار تاي نلان) ةناومنيتزح | اص ط

 0 :تاكنوعنص ار غشاف شجب موي طار ع)ا ل الع هاد دابا نهانا ةذتجئعربع داع | :

 بدلا نال ال ل ونال كيان سل نهج لعل زعنو حل بي طحت دكا ياخ مامالامجي | اص

 و رمرتاجأ مالم رو ل ل 1 :

 ابننا لت لازعل اثسل نا كلو نان دج عر جاقلا يم زسعشبب .,نعدحا بسب كيكلزا ورمل ذل
 انزين لاخلا اذا 5 سي

 ىنتلور راها غنيا 2ك وو درا ناو يبت 3 بتن هويت نال نال ز فارع
 مضالذ كالو ايس اهسان كل ذل فناو ةدامنالا! كك لول عرضتف ضف احس دف كلل رالف مي ءانختأل خالف

 ا دعهتلار هنا لل جرازعشل ال ن)الإ كل ءرسوب كنز وفن لعزة ورم دكا خ جيب ولصق دفلك

 لجلال خا نازح ناتي نزيل ازيا بيز مجااثال مات نزلا د دولت ياذا

 اتمدعرا ةلتؤماي لوجه ازع دان تدهن يأ هاه ]را نعل انإكمفللا



 ب ل بي 3 ١١ 5١١ 1

 ندا متكيل اتينا رن نسير جلاقل زال كم فات دازع يزال جمل ول )واج
 0 يداعب تيرا نول لسان ات مايل طارش ذأ يبذل مدل ةفتخ شم
 ني أل نزيل زدج باب ذخرا دطر فران كب ةحاظاره زنق يم نط زم ترا كلك ضلع ديوب رم دعا 5 . اح : .< كرر "هز. | . | طيات اروع دلزازعدنيز بيز عونه بيب فذ نم كلك عل ةطل خي مقل يل يلاز علال ك عشار زو الس
 00 لق اذالبتلاولوساأ ست ضان ضل اين نهضت قانا تلا انا كاش ارش نع طف عرحا تع جب

 ل | ا
 ١ د ب 5 7 : لل هن 0 6 - سس حدا ت5 0 00 00 7000

 هابل نفاذ اننعزمانيشل جلال دن نورك مارال تاك صا نورنا كرولا
 , 7 د ١ همز فكم 01

 يجي عي مما || مدظرنالماذادجلا و نيل 6 اِلعشارنح درعانب ها ضو عدم هلق وذا سارع جلع عي دغنإ بي

 ا اكد (نْكَد كي واما اهني اهنأ يره ذا هان نمتهاب وعن و نجلها ل أس رانل ارك دو هن كد اهذ شارما ذ اف
 559 58 ديول ماكي 5 ا ا

 ” | | فنقول نضاره كن زماان قران ع ادب عنو ولاكن ازخو ل انطدانسادجد
 فيذنلونلا هدول ولاول اانط فيكي عورات نزين ياس لع ورمل ناين دذرقولا ظله انانمادإبت

 كحل اهناكت كد رتب »0 تك اباضنسل وا زعو ينساني اعوددتف اميذرإ مل ارلمياوإ :لكدي درة ساب الد ناهجصن امل ل ءامتارجاز جالمارسملا
 . جى نانهْضَك 5

 6 - مه 7 - 0 1 0

 0 راصاا ف نقتل ازعل سما اذا متلمليطت نعاني ودوم طاوتلا نيمار فل لص  اناكرجحل ال امرنا ئِلَع هادبع
 0 7 3 8 - - 7 م ١ .*ث 206 . 5 ,ء 014 7 7 ١ . 56 31 ؟ما1هع ووو ا

 #2 حا لق ايورتددو نان مجلد ايركتلزم امس تجويد مل لعالالاد در انا زامأ اذف يلا مرح

 طق زعنارازعتلا ضنا عز عضو شم ن ساحل زوون اجب ها ءاش نان ظل لماحلضغ بايو كلذ ق
 هي كانا 0 عض رمل ف طيره مؤجل يرلاذ طوقان لال كاع شح ادج أل دخلا

 | نر دعم تس | وتلا خيزلدو تبل تاج نزل ذيل لازم ل ال كيد يازينب ل مركمأ

 3-3 دحإ مس | | مالك ادعوا ةلاةليضتلابةزعناباز عملا الانعزب نسل عينج | طاش ناره فل خدش ناذاق |

ازعب تاز كدج نيت غ يدحا جنن قدح اوه لذي نا وكمل قاتل كك ارب مدان, زهع أ
 | . | . | بوكن

 نت ,لإ هش الصش ال وَنواَصو اننا نعل َصْماٍْل نتن ءزلجت نارا مهل نغم ةنوطازع

 هرج 7 | 1015 فازت انذاك نطل ارم خذاذانانتكتمل تاكد نزاكت نملاو نلعب صشالون ران طك بكن للاب

 2 بيم ايس بشإ ناش, دان كنق: نافل كاتو ركينق جرائم ادب داع تدألا
 .ةلاذال نزلا داون ديزعةادنزعنزز عاش نعي يعم ةرانزعشبال أكف دو يجدن خول
 يول تخزن ىذا كوت كيان انى لئلا نكد الذ عي رك ضني ص ناولط مكن
 0 عل رت ظ
 اى سارا | ةح ابك زعزع ليم ام كمت اجت عشا
 6 0 .مالا . | يضريكلاب كيدي فرت كنار داكار يقتدي 0 ل دي دسر هدم د طب هير ياعم تسمو
 ل :يذاكتنال وانيت طفلي بز نر مق نكح ىلا شانك اف كرارجاس

 نحل 1111111
 ' ناتو دب يزد ...٠.١ تدايسو هيرتز موتا وتلتزم ويجالينسلا قواعد ز عنو مام
 | ترتر شام | | ت01)*لونلم افك لوق كلا لادن معلا ل نلانه ضب دو دانشألا لو نوكين جي سن ناله نسأل
 | تسلا هددت طل |. ركاونزتالانعه تشمل معدذ معتز لازما لبو لمن )نكون ضم انساب ريالا
 | ات وو نإ || ءاهدظانلاضتب طفاكلا عمن ةالنخإ لاَ دال انزال غل! مرسل رص ناخد كمآللا,ى تعا نها كدا خالدا

 از تلي |. |ظاطز تكول ةةدادزتبالا تيا هريسة جلا هدو الج كدر



 غ١ | ,ه 2 ا 0

 ريوق“ راق ينو 0 ١
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 دارك عيت . دارمءنلعزعم اعرس ا كجزعتزنيّسحلا لجسد كرا رصد كيالي مفر رشد :رتنازدرا

 : برع عال كدت رعر از 8 نكي مكراذا ناك رينبو ننلك كو نزحغنل امكد كر يزال رساب
 نتحازز جزل: زلاذ شنو لن ل عك زم ثيل ةنيدلا.ذ مورا الو نك ارشتكأ ةعاجت

 د

 1 هارب ا رعُص ب هان عرس نعز#نوداقل عربا ب دع نإ جن |

 160 اخإكلحضاد تعدم تجدي زعل اازلنضزعز ثار تد تازعت ع5: بلش الزلق لص فد ذش ف مير انه فاطقلا حش
 م اميين ضربه أو بَاب اني ا ا ل 0 2 0

 ميله ان انجز ازعزاكناازعو رخل ارب حوش نام منت ارههنادارا ارااذاد حل بمسار عفرازارجت اذا عوترلازمسلد 0 0 ا

 ا لانسر جدع رتوش اجل اقدوع د اع رنجت أر منراذكَر زياد ”مكرااويما ذك ضيابتملا ذل نوال 2 22

 ندعو نموعلا اج تسد انتقلت ليي كن ررانإ ياك ادتكولل ل ةتادن نعتيرج عم نر عذونعغ 0 2 تير |
 ادب وارض انزين نايس ولا تا 2 3 نش 0 2

 5 ناموا ل0 مشا لصفة وهاد ةوتا بجيت ةدقراطكسك قامو كلارك ع طال مضاف | / 1. الا دج.
 رااختغ دنت 0 ية يجي زاهراعجا ار كحال صا ورانا ذة راف 8 م 1

 مولاة وتل اذا 1ك عيلاز ريل ازال امل .نوان زعتر ندا روش تبل ةقرلا 0
 مضل ماصغلاو هلت تلا 211111111 ذلاز دولت رنات ع ورذاز ذولا ديجي 00000 اولا
 دان انَحْداؤْري

 | فاقد صامل ناقة ان دنس دسم رادنز عنج 00 ةددح ط عرعر وا دع بس ص 00
 | نكن ةعامشل ناهشل تنال تيقن يوزع طلو جنان طنوفلا» عيضن ذات لانتناط»

 لود ةزخياربذع وفا عبيد قلاذ لعلك ناعشت مل خا زراعي نات لونا |ءانرحاود - 1 اللا

 دنهينكتاذاطلم رزقا قاتااطييتاازرج هرعت مهتاردلاس) نانينم اداه دررطقن | تنل 3: وح
 كيش بهزتا ةرضرالازبةمهان اكمال ةشاؤتش رع زائل كارا يشل انمار ض الا 2 '

 زا ذ سدا هزل الد لادن دش ينو منئازذشكلا نلت مرت 3و مدون معكم 0 22 تا

 يم 58 ةراجلل لدا را دانس زنط ناين زبازع نيب حاد رارذم وصفا 0 اص :

 نعيليزجل نوال ككفاد نع درعه عري زعأهلزعوبعز اتي حلو زد نلت اان رج يك ويست ,١
 نياككراخن دعانا حجب تساوت ننال 1تادلترتمزهدد توا يخش ةقضلا .يلاخلزلا| |

 ناد تيل اجر لانني مئات اوم دج مك اصابك“ 07
 يداك زمام ض لان نذل اذن دوج انيق زعل انس قطاع نين نع 01 6 2 0
 يتلا ]زطين الح وين اكرمد الضان امرا نسل زق نايت شلش يكل ازعدل نما اذه وما ميكا حضيتاف | 0

 دحاسو هوت ادْسعلان انوكيام وازن علال ادتد رجح هاري كلذ نوع عاطل انلوطيلفد دوهلاو 0 ١
 5200 لضاذا",لا وكعب يي ا ا راف مانألا 06 م ل

78 
 2 مين مروياعم خا إن نإتهاربجر ابعد فل ذل قراغن ازعاج عوف 2 قنات نعنع سب مه تماتلاب اا ماص نعال انه 0 حر

 50الحتىار نك اخيرا ت١

 يلا ابغا معة هوت 0 2 سك كووول ١ اص "00

 ير شخ اطار رسم او ةقاد جاكمان ص

 | نمش نير لاو وداع قفيئازد يكدر د د فا ككفجما 0 0 ير هز 4 |

 ناامندداتستسكر 7 زد او دا رو 47 10 ا : ا 2 5 . كا ا ا 56 2 4 5 أ 2-0 2

 يزل انا“ نا ا 1 ا

 ١



 ببن تنال ارواح اواخر يم عرس انجز نعد هىغدا
 رز رعرتة ليس هدي ليس إل ةعورلازرل نة ض ص وهو نل للشام الع 51 ةنابازعرجز,دجانع |

 تح تساعد[! ماننمال 0 و
 5 عولاذ عيش ذ لاه رح ال اهو حنت 0 و حل

 ترام لشن ةاودشالل ذم دوو هيدا ولل ولالا اموإ يل ةازضاننغ هواك ا 8 ديلا ْ

 نلورمامإنل) كغ ءههاببعوال ةذ نمار مانمزع نينا بازع تال نييدملاتل ول انرْلْسُو سومو ل فعشا عما

 ملوركشاَد 0 قولا ةيجرج دان ترانا اناعسرم خل الدينا ل كتخا

 دا نادل ةئتلازغع اذا اناىزالاه نال قانا ضن اف اهانعوترضا لال الك ضن لة ) تاكد اذ 6

 هنامستب يضترتل امتبضتللادةزيتلا نحل انه دارا نفخ نورس ىركاذإ,تغاواضن اضنار بل انعفنا ل اَن_ذاكتشملالا

 كوز كاس 0 تال نِلَع اربع دنع اسن مان عدا نعوم عدل ازعد تس بتي دز لاعذ< 5

 2 نتكاكم سي هكذا نظلكجب خالك شب ةالإلالولاو نوندعت

 شحادز زجل ةقيلاددلانريشلازم انمشزل وزياد اخ هزت كم شان

 قد سم سود دس س دس

 ادن ا انام 5مل اهل اطر ن زوال ىو ين

 نع نما انمار دانون تنازع 0 رج يرسم ارايرهجتل ايلف لاما اذاد

 كاسة بتمب دهسا تالا بره كلوش لت ايل كذعجابا نعل ناروازعتالللا از ؤمرعد امل ازعز تي ان ن جرعرما

 ]ورع و مرج حب اع - اريج اجينعسا هن سسوس ف ذإالا ]سورا

 ]يلا ناار معاذ سو لانك! كساس زرعنا تل اذا اذوب تذاد لوم واننا

 | ضامن نط و لخلا انما دعت منع بشرع انجب .طلاقذ تلزم

 النعأل ةيلنهئضن الدوال ان الورق ازهزم اذن ]ناكناندآلا دا يي إاَ] صدر اناس

 دنا 3 تاهو دارنا ا)اناولالاوتزمانهناملكد اهدااراتلااتتسم انهن عاجنإ بالا ادمن احانَماَل رلؤكأ|
 د بيراك تاو ندا وف تلذذ ثوججز ناكل تيزع هذان اراك ركلات هومدار ازال وتس ؤيملا | 0

 صفت نس يهاد بعل اضيف زوالا فخ ان لة راك بوبا وت ظل ةفَوأتَمأ
 آلضاهانارُول تلاذأ انذاك رك روودانمار ياي فريم كاك دوك ”ة د ةازعرزمالا| 0

 دج ع رضع واه ض دع ضنالا] ازعنطب ناجى اخ اذان اكشف املا ل ةلمتشل اب !نينخللالهإط صوتنا |

 ةدعأت تفاح لب قو دانا رتل يمال يخل ترج اذاني تطمن سنا نيام ع ب

 تاتهز نحلل 8 نيؤت لعل هج نمةننوكيالؤأ ع لإ ش ن وكيد وردنا ظلاوبلا وياكل دزعتن كور تففلاز تنم

 نخر هياط حاضنات انا نايت فز عرإو زن ن ل عزوما هز ضادئع |

 5 كلارا اذاكر ذإت هدام عض ]ان هاريعابانب اشنأدذ حتا هل نعال اضن عن جير تاز غرف 4. الج |

 نم فينك يضرم انا دلل دب تنوع بيم هاجمت عمم
 ًّض نهبيلسلا ذة ىميون نتج ةزعنالا لج ينعش يل! عت ١ زعزع فل نعناونسهزعمنع بسير مخالانضؤلاتلا

 اضا تب يي لن مرألالءتّكرعض نال جرا طصاذلسس!لالل يي وس وديا

 متكوماضنالا لعند عضم انما اد قون مكماز ذالك نا امل نزال ضاع نعد عتلزن ازعل ضن نيدنعأ ا

 هنعسيزاوللت نجلا )هبال دالا دك االزمو دز لزيت ن ملا ذاماع بتر دعا تاوتالا ا

 ظ انه ادعمسشم اندال كاكا اة طاجن عرار ادداوز ايا وجو كفار ١

/ 

 ا د

 إ
0 

 ع : ١
 0 ب م موي بسبب ميري سس

6 1 
 كك

 1 ظرحالا
 كءاجلا اها نخل

 يتصااف انشا تلا ماغا

 _ دار درعا ايرث وللا
 ع 7

015 1 

0 

20 



 انمار يكمل جبان لهي 2277 مسافلا مانت ظ
 اهلَع م! اننشال ننام ادام محايل ام اعد اعنا ارنا ءيش ار دوج شي صن ندجت دم

 انااا باباذ تعج ؟ةوزي؟و واذ يذلا نسم يباع ِدِلَباَمْطِتا لولا مزعل هع مالا ا

 ير الا رطرضدألا نأ فد انستا يكب بختك ماش ابننا مذ :كقريرالا المسال نك قر و 0
 ميزت عون نضال كش او فكؤ نمد نمضعج حل اناني انكتب تلات لق نال الضائع ن3

 0 ندم نا لارسال ثصانخ مابه الذ! يجفف دبع ادن عسب نال انك ١ اجزنمنحت# :
 زج د ازعجرادؤزجش اانا "نعجز هاد كيعرل سا 51 نطرادقمو مدل دق اتا ضنالا امل 3 نم

 مي نون :انزطواعدلانبازو جيا زز تدضوان بمب سئل لاما نيام قبل لعن دياز حس ةرلتلا ع
 | صاصقو لح نيا ضلالات عنبؤترماذال اف تاعراوتنلو عكر إااناذل رانا مينتاع حا بينز عةذادن | طال 0

 . زال ذيل عرشك يشد عرجانجتل ركنا 0 لا تح .ازجارّتض ورع 3 ا

 تلين نلاراق عيون نينا ومزعلاخ ناز عيدجزبا بسيط ضنك كل دولة زجل ةضدألا عننا تايب يلا
 15 كلذ اشر انإع نع ادن ىددت ريل نأ نتا ىلا لإ اما يلة اع امأ فنيا |
 ضنالانجمشال اججإيلعو رج جلازعإا ل اي مادصابانم اسد هئصِبلازعناازعتلاض» نزل يعلزعتع 5-7 |

 الن لعل كرر تازونكرؤسماو ذهبي ضل ان نصوح ذ رجالا ة 3 ظ
 فلا ييرمدالا لعام ضت تال ةدلل ذ زول امطنيضج ع غرالالءانإ هج ضخم قو لاذ ناهس || 2 ا
 + ليج الهضاب ادسم ا: نبل منام هزيز جن ةقرلازييعنب ابيب ب عر المت نملك ولا دلال هورتلا | اطأ 2 22 ْ
 6-20 ا ةالت ةرادذز عزيز عدا علا زعد خس ازع ون خنبا جب دوعيفألا لعرئيإ هج زع | الص ا ظ
 فنلندا يميل دوتا )سواك عَا ت2 ظ
 لَه ةريدلازبازع نازل [5تبازالوهتزنف 00 هدسااكرم داك عشبل هولا ةح الاب | ياا ْ

 مزز عزعرعمل بيزو ماذا رق هني زامل تيران !كامرمادبعإ معز مفرح ا .
 نردرمإكإ )نيس ملم واس لا درا عسدكتل 1

 .ناتطادنعياز عز كاز ةديك طن ل وضنلااج ندر تاز ز عنج وخلا جيمس ءانلفا بدال هولا نماواإ !ةنص
 مئلزعتاتتلازةنوكلاريكيلارمج اكل رههدامنؤ طبيا رعضتش جيو ارضا ةرلاو كمت ]يبان دال مهفابنع ١١ من ارلع ليم ه1 نهم
 زيان يهمها ياو دون بتمام نكاد دركرحارياذا ل قتلا امن اس 4 ا اعرررملا تدنا

 كبوثضنألاسّد كيك و رج إداناو خليل درا 635 ةزجرازعرلاخياز عزان نت زعدحا جي رالاملا | ١

 ويشتسالج هد كيزاا نايل للة امين الطير تع زعم ْ
 )بيق اطمأن جز )ءادجا مل صينا وكي ناكر اعنا داما مل أن 0-0 -

 :لاع ازيلال نام امج تهلك كيت لاذل تس يلائم عضد لا لج تجمل لمان

 دوه عتضرج تلاع مارنعد الددياكشلف لذا قدا نزح ععر خلال ام دعيت ةاح دعاس سب ا اض
 :هضات اطل يعش تعبأ دق تع ما نانا بسير سم داما مقرال 56
 لذهحت سداذارال كلَ شار ْبَعو ا اةلافداغنيازعزاوغضزعتأ والبلاك نكعتوجسار عري ة رع الع

 دال لالالا اظن نمد جدك ويا ركت ييسر دنع
 الخل انبطزجرألا غرم وطب اذرل ناكني ذا ايزعللا ذود جاو عرمكماذل العذر عانطدإ تخيل الع

 نزيل سيزانمنه العن كنلا أ للا زلال ذ "جا دلغ قدي ىقدتيالت لوألا عضرلاد وكي دوز علا ل خيزع

 تدلدالا افتر ماقعزم ران وكبادجاتل نيج عضو نعانث) كك شار عاب اال اس) ةنانمن شارجر ع ضاع

 3 30 د

17 

0 1 
 ا ا

 انسحب موو يس ري سسسسسل



 نام سالف هتلر رق نيل نع احن م كنج عضؤناكاذل] ةئن لإ نر 5 الا لدين انرخا ند 6 " ادوسنت

 نياك ؟ذالاظرنضت لإ ضرل )« دين انعشلاسل هلال طلعحأ »بيدي عزان ن ساد ريغ د ارازعكمل اعزب

 هر ااعضوضانختااماطت ضرما قلص اب ذاب يييصيس بالة ان 33 كل دب عضو نعاعف رم دلطج

 رض الالعا سيكا درغصلا عم لبا نداضنا

 00 دلبلازمنل أسال ةرنايل جورب يخ ازور دلو ماذلازيىتو عهد ازع
 00027 ما للا دسوق |
 هل نضالات لتقز خل ةوتس ناك كاري ذو عملت جوتن عضال كلت ةرالإٍ عسب

 0 ل

 لمدن جرخل ةذاتم نعمات ”ازجب مران ازهر ط نونو زنا ب نعد زعز ح62 رقي كود عضم شعل رمضا

 لضإلا ل اظاف قوضمر شاه فلمن الجار ربما عيطتسا طنا ان مانا اظهر هال! لِلع هارد واوأ فسائل حرجا دنكت

 طنبعزتلةالعشارجكوالتس 1
 . د نزع لاو: لحأ نالت ةذاللَن وصد لاعَتَساَنارْغن العّمذعضأ ناهِلَع .دعئازكدنبال

 قف تلد دن خددنئدباسوع شيلات األ توا نيزوطزع جذلائيغل د١ 2

 00 : هديك ع الام

 نشل ان زال ,نيننألا املا انألا [سئاتضا نسجل نيب رتشال) 6 الع شار رتب دانا زعزي يع

 كلاب راجيا نضل بولا فين ريا ذلكب كاي طلال نيبلا عضد عينيا
 81 ةوكلاف دان رلع لا بمدة رودصبد دينا وتنويع ذو سأل عرلج كلا اان
 ادب عرب ارواب زحداخ ريغ انبارع م هال اول يللا لم رازبا سس

 اان فاذا نة 0 راي
 نيالا لل اعنقونل نالها عْسْومف انا ذيل ربل: ان ان مننا. دال اياب سال نين جلازهانم

 000 اذالطازمبادآلا باب قام نيلال نينا ذا انضر سيال ضي لعربتك -

 : 20 0 ب .صازيس ملاذا ناكر إزرسولل تيما زم اراد

 اذار عض ارك ذل ةريصَب حارعط اسم سس مدن تنال ولمن دالا كرز وةيناثلاةيجلارم كو ضراذإ ألا

 دايناملاذزعوبز نات اذ شم ماا قناتنا انهلانما انااا رمل ساره

 ياللي موقت منطوق انسان فدان دارا ميسا انابيلا وفايطعو دانه
 اال يرمي صنب لالالالا يناكم مايفادا عططاوضهن وجل زيوس ةراضد ,اسفرازإعوكي باد هزم ناكني نبل(

 اذادا اراكاف ضان رانلإ كلا ضار تادلة ل6 جين ع يلعب اضل بزءانط نارنأنل نم ءان] مانللذ

 تو مزناماوعنصاال مضل هلو طنالل مناك ضن مو دانا يىرنخ: اقل دالا كيذا زوج اهدا ادن دل
 سان نوكل ثان اْيت و درت قأرساوا» .زليشلل ذنااددعتسؤ تا ءللذ ل هانم َلاذ ل6

 اا داضهب نات اقل امام شراعنداذا ذارتل|جلعهارجعإ .هاباوطجا اأن رادزز ركب نياعل از عيدنا

 كعتعرم 2 انآ تلارجاذال قرنا هال 0 2

 نارين مل وشوإملا]لررلال احن اجا )لني تكلل: اير مضمامنزك) اح عباطتأل او عظ) عدامتحأل ازعل أب

 0 مَع 0 ل ا ل

 07 ا ل 0



0 3 

 0 هاربر مرا اي

 د يق 1
 0 ا 0

 200 ل 0 ا 0

 اا دعب ايدحتاك قاما زجل تينا متل ةرل اخس تعينهم نتج نحمد |
 ةاااريالإ خلع مابا ل ةقابنإالعةردعيمانل انني لكل انني بعت © يآ 1
 تانعنافعز داحس مي ئذرش وكر قزع ون ئانازسغارذع ينالوا رطبا

 كال سي هززعزح دات عنان يل عجلان ضنا نبل عوق قيم 1 ةاِلعْفاَتع

 ألان مثال ميل العال دز كلا راما دالا اظن راك ذا 00 الوجع راهن
 | خادم لن نع بيب كيراكينناردجرم ضير عجز والوكيل اجيب الان طال بانر
 يهد املا سارا زمنا يل نرد يزال: كلم

 طا'مدان لاشي« الأهدل يزعل ايا دانا بيكي
 1 ا ا ل
 تأ: تباتنلضرالالا روزا كمن يمي نيل طويت رشل يلم 0 00000 ص

 |:دعردن اكد 0 ا لاو ءاكراجزب انيانذان عت لتا

 0 ا يي بزمن ياعم ا .
 عصا جمل اراكساوإ إو يصوم د سوك الابر ام ال ران كا نكت

 عين نيج انخز عننا يزينها كيت 0 ا ع مطيع سلاما
 | ةطكيلاذ نامل رحت فلل العامل عودا )«) ير اناكا ةراحلا ميلك مسير عن ]عندة عفن تلا دن نع
 دن اقارك نراها اان يه فلعل

 5 78 عله نعي معو نس زي نينا لنيل م ةماعلا ةجسبأ 6
 اهمركدساو ريل قلضنازعلأ جايز جاز لتحيا اربادسانباطصاضحب نك) ةزإيل ا طعزع
 ا يداك الا[ اأيهشديب مندا ناصصاش زنة مالو اكان التلال هناك

 |ناكلم هدالل راجت هدي امرهد زعلان مجوجلا اي طروخلا لسن اسوار ن اكىدامدل فت دراخت ىدام
 | فن العلاناكترنل هلا ذود ![شظاندانبخت هاه خيل يلادشخ نعسان ةوئتل اوني آلا

 | تايلر 0 ١

 0 |[ زاد 2ط انيغلب دنا نوعي نيل عنرجمالا و اكاميلماعنالوه ام اولا اهيلعضالد دانلابانذ ةروننم

 اهجوعرمدلاثل ةراتل ياجوسرم نخ ناز رطجن ل عزو عتب داق او داق طم وحل بيب عجول اه عافت لج

 1 تت 0
 | صول سجد انصسعفالء لة بكل اينو نمزشلظ نامل ةذل )إل مَسادْبَع از ع فسمي كمر نبع

 قوسام تالا نلعوسو تاز وطحجن لعين تكلا عذع بيل ثيل عد جاذل مطلع لعين اج كَ
 ع ال1 ذاو كاست مسج وهةجغل انبات ثيشجئ ل نان الؤرضنألاب منهجا اذال انْ قدا نينار

 ّض

 ادا رسال اآلارلاقدومق د ومسجد تال زعموا نر رنه كة رضنأل ا ههيجلا قال بدار ]مل
 دمحم نمر نزع لا طمع تكا سي نع و غو 1 ادِيباباه دبع زيرمالا لزفات نرذحت عضم يعاني ّض

 عض ةةياقذلااس نتن ايده مصير سرج رجس دره ذر
 نعئددد م يوتادافلا رانا رانجلر نكهات عابر لاعب بيم ئسد نائل ابذ ذهل

 هيت رز صرتي عر نائبا جم دنا ماحنب || اص

 كغ نياك[ طرت اا ميلاد دخلا 21111 0 قمنا علرعالا

 : عزت تناله منا زمرجالل للغات د ازعْرتجزب ىفوزعد لول اربع علم» بيع



 ل ا حم نب ا ا
 2 مدن اخو ماهد] هلا رول نمت نضنالا دنا امن ارلذف كاش لسنا 2 ا ططلضال] طنكف نعل اانا ناكامذ

 0 0 لالخ ادب دال ع نبل فز ناتي ندع زتنغ ا امفاو عار لمان >
 ا كجم ليج انيك ؤكلانخاوكا نط فلاتر بلير بادن نان دداد لأسر بج ل رايز بينيلوبي إيرا
 ا رع تي كت راط ملمس بع!اأت) ةلآخغنا هو ف سعس سال ب وامداجلا الرا اهلمٍدمل اذه

 0 ج6 0 وع 752 انامل عجاف
 نا < ارهطنفر 010ج بكب اع منة دهيم نعال هن ىللايا

 هك اص 0 ا لا 0 . تح نير !اباوباذ تل انج ملكك امض
 00 0 الزعل ميار ل اة ماعل ضع كارت لعن نمل بكج راس لعوب لعل ار والا

 ا 6 3 مالطا تزال داخل قمل ما نتزما نيون نت زعدحاجبب بين! ةروجإ اه طعناخالا طق نانو

 2 0 أ ظن انزل بكيل بيا كيج ند اسد ة دال انا كلانا ىلا والا
 مي سلا ساجر مارا نااار نضؤ اخ نكاد ذ1ذ فلاي زل
 3 2 نانا أ يدجا دادس امن ةدتكملةلعرعسا) ةدليذالو زلم جانا عر لعرب نلت كبوت

 0 -ٍ 0 دجاج ْز عدا اع ادبعااسج سوال أسمي اهطسورضزالا !هاعوضو ءنراص اهّيِلَع انجن ضماز ضدألالع
 0 < 2م تاق ةلضنفلا انمدانلازعشلتلا نبل اطل . سلبي توج طربذ ع ضيف ةرننالانوتيجيإءداضف ديد شرجف
 5 ما اس قهر ندعم زعناعإم نو ابعنعر نعى ري سابالا ةدوإل زو ذازب: لعد بج لاذانشنا هير ابزءاض ءرلل

 ١ 0 3 خخ ناكاذ ادن ربا وذارر سيق عرج تلال ابان اس اقرعن دج نعي ضل نئمساتلانب |
 7 تيب يسر |_ | لانس رحل دجال وجل زاوج ل انطزمداغعتج ةريزبلاوكل يعش رمال ارتريا تر
 ١ 1 إ 8 تى 0 لجتكأ ةيسافلال انبن#جزعدانسألا لهم دن لا اخالازفاوبل ه هيغل هادا نطق ناكاذا هلع اال اغتنم

 انت 9 , نإ اص دعس تير سالم نلاظ ناد وتيلا وكان مددرإلا فاز هم نة بنل لعل ميلار مجله راش ليزا جالا
 ش 3 3 1 | نلف مانت ف ناكاذا ل ان رح!لر جهل رز عال انل) نك غس اراب ا نلمس ل ةرعضب ل ازعرسنخت كتيهد نعد اء

 ْ و ١ 0 1 ص 01 رحل م ل ما سد تس يد سس رطل

 1 1 7 ٍُ 1 08 ١ موا ع بلل

 0 ا انليلينةلالدالز الارامل اني دردازن ىزحا راه غن نينا لح يزال يت
 ا أ 'ٍ انح| يطل انارالا كك شل ناز جالا نبك هن نضالات بينكم
 2 قاساهلإاتخلاو | وغلا للعمل زخات كنز جنل :نللبكت ةومنالو قر فزمناكلاود :اشلالع
 0 ماو يجلأ طا كنلذل نانباصصإت ازمدسل د ريذيدولعن زعتر ياني عدع ار بدغ تييدمإ كسا نقف لجأ 1 ةالددج
 5 / : 0 0 2 نعوم يسيرا انظضانبش نيد كين, ل ب زكلوالل انف ير ينال اذ نركب ةدرا,ض داب نوكأل انين

 0 قر ها يانا مساهل ذيل نزار ينال ايل ران ةدقشيزس
 م... لان. .ربالل اصابعي خارضالاط نقل لاا نأ كتلالطذ ركلة ركل عضارلا با ذضدت
 د7 ,رالالا ١ | وتنمي نعال كاع جال ذاك ملف امدكيدن نال ووينعرمع
 ١ 0 ضاع جتا لل انف كمر اني كلنا ةورطل للسان الهزال ةدالسإن قي كسب
 00 8-5 0 و تاب ميناس اننا نيرهظي جناح ادازطضلز هناك كيطاأد 2
 | | قفدفلا هزل هيلع ضارب نعسان :مملان مزعل منا جاتا لم رصدت اس نيزت لو جلوارالا
 ١ 6-00 ظ سوس هزلي صا انضل 0 ةلاهذانل او ضل ةابرولالعوطلازعبلأس نلوم !اناالبسنإ 8

 تحاول زكا ددد ا ت5
 ةّصوخ 1 ضلت



1 

 اذ نم 0 يي 2 تيرم جازطانالعغاجب ان 2
 راح عيب تياترو 1وةناكام كلبحلان ضلال تي كهذا ةيصناكلاوعفاَصسا لرسم 1 7 .اانرم

 الرجلين عدلان ة ران اياوضشج دز ةرادذ نجني نعيم انازعنيتتلا بي رهعد نازح تواصل حر عب ارى هج

 دش او رهاند عز عدة دن اكول اناثال الخان وتورلالعديتل كرم كلمتان ما ضرع ضر لاو بلكات ورإإل كدا ا دريم اخ اوا ديرب
 يامر زعل يجيك يارجل ناكغ تهاني امانا امة نطق فامخأ ولان ح) ادرك اهرب
 1 م اريعوب ابك 2 ما جيو ولأ 31 ب أر نست لتيانجو ثورات يعانق اق كرر حولا ماركلا مخلل (4 م راعم ا رص ان عع كهتدتش م 7 |ةءالازبلسضارحلا نالت لال 6ركج نايت مت الوم دواوتا فرب داملاتل اودلوه لا رع درعل / 2-7 ( والرع
 او نعت كو تدع دررديتس اب واشمإم ايا يفرم بس ص | كاد ةلصل 0 1

 ل نزلا كاولسلا ةئرول انعااتن ايار طح اباد سل ةقهز عرين ازعراو تستر اجالازبازعز حا سنت وندعنانع | تززغلاو "ارينا رو يعمل |

 1111 1 موا 1001 دال أ رك دس وال علب

 دلاظ دل هزعبل بلش اسوا خاطف ل 6 لطلاب نامه لاظت قي ل رمال يلع اوبال امل ةريضب هيلع

 يت وريم لامها هس دانا نلاط انك
 ذا داءاجلاو نما ااذ كرمك التان ين نيتك" داو دما )هيلع شارت واذ هذاك :ةيملازب تالا ْ ١

 اودع انمي هز صازعرعبر اناناس رج نان زاثلاو عدل ااةىلدألا ذاهراننيوم زجل لص

 قالا نزمل ةزنلإك عض اتعب دن كنه هنيدي نعداننإلالطم أ5ءزلذانك نين قلص اكول انف نعل أنا ظ ظ
 قلص نول )نر يلو دار هر زج ذنبا دازرازح نلبس ادن عث أد 5 قلص تتم ا |
 دش فلاوةلَص اك غدرونتلا] قلاةز هند زعل ا دايز نعزي زب تتوتعبزع) هزمت عزت ل ع 5ع كات ناكل هان ظ

 دلالة ومجانا وزو لازاله احامادشنلا ل ةزاي سيزيد تع خلا | .٠ ا
 الجال اةوع نرعااما ةراناَنَِعْس دنع زعراقنياطزيعنبانزعنابدئلاقبلا 3 دتاتزم ظن موكا ئفل اخذت | ٠ ا
 قدللذ ا اضل شما 5ك ةيرل فلا تريح دبس دز عزان نزيل اضضزعزي نلبس 5000 3

 تنزيل ولفلاب زم وتأكل طوع قلص غدت زوم سل قطاع زعم زجاج سس :تاتف انهيت ذرتولا | انصأ ف.“

 لاخلا: داشلاو ذل تلا نيه ارب لعب زنا عندج اجب: لطلادخبد مهلا وقاد |
 ل اضن ازجنع بسم نرنالاءاشمل اال اب رخل منعا لوألا تملا اشعل ايدي سبل ةياصالو نجاح دن ولا ريزف نار خلاد

 1 و 2 يب نها هلا

 لالالا كتر وزعم ياك عقدا: ايوب

 نعال العار كاان سل ةورعزب كلذ رب نعول سنبل زجن يع هرازع , و 1

 تفشل عنا رن اياز دلزعو ممن ب غمز قوزع نح بيدك لقال ةلاسل علال قشمزفلا اطأ
 لاف ناري زعد ختي رغلا راو تجب هلا دلاؤآل "الار دل 1 ة ل ذل اباهفمحجانفما اماككوتضلا غش نت اص

 1 نوفل نال اللا كنا اوكا سول عرايلع الب انل ل قي كر ويزع

 آ رنج ثجاو ما موشل )تفل 15 ننال ارازخلال انعم هلنر اقتلوا كانا شعل ناولنإ زم ْيف
 ١ نيا ازا الندي م سين نمل فينو شا ١
 9 بيانط را اهستفالو تيان ::اككذات لطي زلال ةدنن ال تشش ناو نق ةدشش نال ول ذرائع

 نيمو لجأ يسرع نش يل دوش ووو 1111
 ءمدادتعاباراقنبال اسمب ذارضن اذ مق عيه ز عع اوان

 | قال ثور رم يأ

 هر دار ظ



 س2 امص ب يمس امم همام ما من تس تنس ل مديل مس مس إ * مسموم ل ام ويصسم سم مس -

 اه لشا»لا 2 »بيج ل بسس ب |-|ي با اسمل 0 ا ا 2

 نارك: از عاطل ارز" يتلا ربنمنعدشس ريانا لج تعلو ل[ انهو : ترانا |
 كت كاكا معضةينسي زب كيني ك ضد ااظ نونا ولخ د ناز ذاخ را !ايلكمغإرنتيإأل كاذل طابع ا
 نب حالو اههدنا نال ادن ذر ليدل ندد تنهي
 خالف ليرش نوراعاناكاذ نكت توشل نع ألا ايلك يقلل ادتك] هنامإ سنو عن لكل جنبإ بيؤشح ١
 .. | الاب يلع ظالم جازعوصبلازعناباز عند يلول نبتعد خس بيس مجتلرسزلانا من ازمهاثلط نودي
 اصابعي ازعرانازعرشلالا 5" لنا نيونلانيررزجك منال قمحت دنا مامنألا نقف مانمألا مال !زم خلال نكت ل خد

 ١ يدخ ا 2 ةنلانازجتازةلكدإ القاك: هتوتلا كلام ةركتنيعتو اول رخل فيولا لس ذيل ) نزال لع
 ١ ع ١ نشكل نأ ءا شعل اذ ةركت وشتم د5 ةريككبروطع كتان ادد نيكت نازل ذ نوف

 | نإ رحت» اص قف لالا نلمس زعدح انعم نال رنج ضرتفاو دارك ضن ةيكتؤش لاق ةيك |
 )| ا دوهل ا ىسين كساب يذلا كباهننا تلا زل علاذةيكتنرحت ضمان الطنين ا 36
 طرح ذاك راها انام د وتنزع ا طيلططا تعب دق اذ يناهز نحن انزل هك ا

 لاعضادتت جا: رسبلا.كيزع نزعل[ 5 نابازعبلاسضزعداسساالا نسر أ: انقسام هيفا الدنا ىلع
 ظ ايلنل اس لفرض دال عزعت#ن رسانل زعل بس عر جاع عأ5رافغ نآلازو افران رف كول
 ٌْ |سانباخام عزوتي عداسز عنب هوما دي د سل ععو لي نات ةرتغال اذ نوت اذ دازع را الغ شادن ع

 ا ظ 7
 59 |٠ | بمدن ظلما لاقيد ارك دعم دد لو روع هالة امن الزان تلح د انفو انتر اد اَمْاَمللا
 ظ ديراعدخم بي زلال خبل انما 1 تدار ناكر زم نانا دئلتزم غو لفل كابل
 للانلالمخامل انوا از نى ةل قران الع شادندازعلاغن نركب دزني داس مانل اهزع ةكازءازعيبازع

 52501- قرن نول كش ياو ابرة شان وتلا يزعل تورو

 : و مرم اًهطوع الدفان خن عن

 | ريم ضال ني
 نص ٠ موعالا ا ةيرمخ

 ييمطاوللا أ

 ا

 ا

1 

[| 

 ظ

 ١ 13-30 ان مران: ىضامز تساند إنهن لين
 د كوست كحكرددلنزةذوعرتن سالو عيتٍؤشا حقنا اولاد ؛!ئيتل/ل ذناوزنايج وقتا همك

 لالالا زمانا اهلك ميلاني نضؤ اق فكرت وال قت, ا كلذ يشك هزل انَنلا ل دؤقددامانق ْ

 31 م دولا انف او ياحي نال كَ ةَيَنيل اني نَا! سعو ا

 نيل بسب ناوةصزعن دوال[ فقول ارت «ورمح ارك نيل ارادوا ونت مكرطال اك نلاَوصْما اونسَت
 سا هنارانإ اع ضادبع دانت سنبل اذ قل ضغنم ال نانا ادن دز عمن ننبوصن نعناوفصنزع
 مظل اكن نإ غشا وملاو كش[ يل لع] سكنا عنئاالل ال اني عّجب نس ةوعؤث ضل هرتولا ةضوتلانعلشم

 كرات ملاطن رد ذل ارحم دن امل اني هلازعناب نعد اضن نعني نا بج هظشبن ذك 6

 نيكل 5 توزعت لق قلو انلإ كش نتابلنعمسل ةراقتازغنل اشحن عجب كف ةدلانانل
 , | ضصشالافةراخألا َنرمعْشلال د ةرعضب دار عتما زم نعنيتحزعتل اضن نعنع منت الارحاذرولاذ

 رتل ةراشل كك دبع د لزن انس نيماهبَحر نعز لان عد حلبي ةرحن يحبس رو قل خلع قاض ا لوس
 لفات دازعدبر نعم كي نفد قش نا دل جمال انجيلا و كندي ضرر ةرعنقو معينشش ناك ود العتولا ظ
 نفخة لامك ن ول نكانس حض ولا لعلنا وك عمتي اد فحْساتولاذا تدخل اخزمذ قنا لاتلا|

 لال هعصضت عم نيسان هسا ران لع طب زمر انباع تورش نم وتل نببصقراسالاب|
 عينمرانلازم كبزاحلا ملقم اذه لوبن نيبَسرتول انو فخ تملا َعفب!طَصْساَوسَين اكورافغ سلا ولا ئحتدأ

 است تزعزع فوم خلافا مدل ناو غلا لوي لمني مباتلتس نتن لطناكةئعيضإلم



 ا صفات وما بوتس ا انوا امي |
 2 ا يسوم ةالاك فاول رونا ملطف شر اسكن ونفت
 3 0 داما دو 2 ركل كا هايخف اتناك نر عنلا عز م ارضا ادا تا ها

 ا
 ل اي كه روضاتووا بامياظاَتتتَلاٍَ!اضاَتن :1وَيطا وعشان 5

 فاو يس دن ولات يدنا يوت يختل

 4 وقدرها 5 2506 اة ورَسَت ل رعَع دو اعط الو دال سو اهبودالبل اذا اَممْيَجَتيتخأ اهلا

 نيزك ر01 نووسنم نورتي كفداتخت دز مالت نيكل لم دنيا تتوقع

 اضاع ذالك لكك و3 ئئاز وفتح كوب ف بيدنا يئوككغا
 ةطيططاة دنت ولهما كيلا انيطزلبل ليج اووي حي دزني ادد لفاإل ٍيياماءسلا
 قي دلع قرت ةيانانمَيْ عت َءاَوَْرِعْوَدَْللاَنمَزْنَيَماَنَلَتآِوَعْوَعَ يت منطاد
 نيكل ص علا انكو نينلمملاب عياد 2 - رملااكَو هفسسوو أك وب نيسهاذننناكذمتحل انتحل اممدهامدأع

 ماير ع ل هاماوق نال اند دانيل هامان لاتيس |
 د لحد ماش م جن اوقَد

 7-0 0 أ

 دع ائكزعَددطَمل هه زاب كفيل ارفف! ننظر ع ؤغكوإلا ارتولانؤه قلوشب

 اًييلاواَح امم : لاريجاني ري كرد نك امنا انهيزولا طوق كيباتلا

 قابس عوج قشور اجلك تلت مي فا ةوتر تب عويد ف اه قلد اشي مفر
 ينادي لراس اكول ليوا
 اهرب 0 ا ا و 1 اال اهياتتاامدواهناتاهياناطراجتات

 هاير وذس فايل ام كلَ !ءَتاَعَدَحِاوِلفلَمْجاَو ولك وخل تب الان عشان رانا كيرالا ماع ا

 قصتنا ع 5 ا

 او 2 االول اكان صو اضاع ناسا عسانا هَل

 06 كدب هرئئيتلنظكترل ل ظونطبلا ني هاتان ضرس يمسح نكن جاد
 مهول يل ميلان لالي لن مام ليلا كانا رزان

 كابل ضاخَت 0 يا

 00 0 ل ادعس

 ام لامالدجاا اناؤمدلا و مينارهو تحلاذاج)بنعالايه بالازم د يدر دعاالل ناذا

 ا دكا دانا انهن ئنلا ا طوتمالغ .ةاطلاَء م! بنما ميغ نول ان ياو نخيل ةريدننك إيلا

 ل
 َكَِوَمم كلج -- ا 0 كَ <يا

 هاش طيري واضا سوفية ظهيموجإ لك د هال | | لير قلخ 2١<
 م عا

 ناني كا ل

 2ةلال 0 00 ان
 امري دولار

 الاس

 اقتسام رج ماكان نتانيا لونا

 ْ ضو يامن هس سا ريالا دو

3 

 ش ينيكو و ل جلابيات الكيل كت تنامي



 :تمراحألا نامل رمل بج ا
 يي ل يزعل ما راسم ااووتانن راما

 مزجت ذاختديالازدنعا نتتلازص رك اذ ضر فكرنا زدلجب ديال
 صج الوم زوعتإ م لوذا هلا ِراَل موا حور امس ركاز حن اكو تسدانحل ام ّينفل اذان ا ذعإلا لوي نانا 500007 نع يو حم 3

 6 ل وي
 يرق ولد وجر ءرغقاضل سافل بانل ازجوقلاو ىف دررظ زلط عكا ننال ياش قدانغلا |

 0 ل يجني كت منعني دس نينا يني زين انفع كح ميش ياك
 نال عدادات كنزا كحاذا نول ايها نرلوت ودي مول ناك ارك هر اطعابا منو وقياكن اكول انها

 ٠مم طلاب ةندياتسا .هن يوتا ةروكتلا ظن لاك يقل نعز ثبوت انل ادهش كلتا

 00 ردو ند نانا تيد رداد انهالت نيىغداو كه باز تا ءقاضاتاَد فيلا اقلك
 2 ماتا ةالة نواه مه تل اذُلاوَع اوان ايلف نذل ابين ركز علم: نزع ناوغم زعل بيب ناوفص

 ش ما دك ع هر اسسم توحو معلا
 . غل فيكن ةدونعالط انوي ع نرمين طش نعل اه عرج عع اج صن ةدياددان امعدَو مملح ظانفايمب نوئايامنا

 ب نا 6 م نوشيز عر ذند اد نعناغلا:لزعن حرمت ]تناند اهنلالأظرنهذا لزم ىزج اذ دنع كلوش
 . كك 1 000- نيت بيرام وال مة صئاكنسلا غرزة: كاناع فارس
 0 0 قاطلارمسمزملاو نطمتاليولاو طال كذا( تال ساروا زان ساكتخ نازل نيالا فض
 0 هللداشن ميتال سامف + نضاله ناونجتان دج د الزمن ملا هاداب علال انظف

 لهنا رالازينكلاذ خلا ننال اعبم دز )الاوز دمار نازعناوصز نا كي |
 : دنت د دو تشق فدعا زر ملتي يع ا حالا ل نازك

 ةنيلدالنينكلاذ نمل 51را اكاوناز ويانا يااا دزوهم ابا همن زعضوتم لتنعذوممنئاَصلا |
 2 ءلزبازعدصإ_تبنانزاهتلا لاهنت ترحل نككلاؤ ريتا عيىؤاف نطق كي ضال يدنا النام ساَلوعَنْنا

 ناو بنام ًاجامار هس تلا جلا لجلذا لو هرعلا كئفغجس د إ عرمشلل يكن ركن دخت عوع

 يوسوتضا كسررشتس غددنكت كلو اندعرلاو كلعش 1 بْول!ْؤَعَقاَضلاَءنيَداهشلا

 م دكان لطالما نذل طز نعنع بابلو حن البى ءانلظ كراك نا مزعمني
 ٍنمعؤلَصل نيتطق املا نع 00 ا ادا ٍ

 00 كن زيكو زال لدم الل النآئَمآ ضال اجي وتس اذال ةِنِيَعْيكَءك املاك
 0000 11011111 رمدتإتلا سناره عقلا زرق دل
 نبين جر دتمت لول ام ا هدا ديت وازدشلاو ْ
 0 ازهار تامل اغنمش بتاع ب مفناخ دي زبكز دل ناار شاش
 يقدم يطرد اص دابا عزي عدا افا نانا

 ذأ

 دي ٍْ الق + اور |

ّ ا
 ل 8 0-5 : : م

 ١ 3 0 0 مل ماسي ةؤلضلا ماهم لحام الك .ةلضل ناكل الخلوات الإ 'كَعشادَبَع بزة 20 1

 0 م" |ةضالجافبب نقورا رولا ملمس ملل صر نم مدان امك ذل ضال ذاعدو
 ىف طفلا ةوكْزْن دلع حلل نراها دوعي اهمأ بفن رابلاورضاد كرد كذاب اكذككَتنيآااظ

 0 0 مم :ةلاورضا تور ةلضدللا|
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 متصلا مفوض قرع عرسال ناخد دل عه انادي
 | كليمال سهلا دانس انمار كرا مجدول ة ضل لذ ان موقت ئاشلظد انيس تاس

 000 ا لل اكو حاسب عت
 نحول اْنارَمْعآِفاََصَوصظَسيمطَو كك كا اسم ثان اكان اجل اانا اعلا ذراَنطلا

 نمارس زعتاك] ديره
 1 ا ا

 دق مهاراتك ابره عراب لل

 فاديا إبل نزال نامل اتسم ادائه َدَبعإَع] ماع |:
 وبان خان قل نيننؤطارعالع لمادا دررعإ لا

 ْ رد فاديا الانامل دالك زين زا داتتؤلاءنسؤلل5 :

 دانك ة نبل اهيل عاؤ يل كيلا: جبت عت ردد لين هلتلا
 اندم نعال اوفر شبة)لستا اع ااوهو امنيه هماما حان يارا |[ تظل 3

 نموهو حاورل انهو ةضانن اكان اجيارلاوورخل نة غضا ناكل نار داخل ءاؤبلا 5مل اوزظعل ايان ناحل فتدد هع

 نيل ةللافغ صل خه انا مريام تاعانلاب5َ تايناولا ؛رالم كلان انب اننا جارلاداغ ملف اولا لإ تئالادن
 عرقو ناو ضن امدوسويب اطل اليلعتةازاوملاداملا]باهزاظن:اهتاظنوقلاضل يقلص الن ةنلَص جلو قب داملا
 نبا جيييدلالملرانلاةمال الزميل بشد و ري اظن م لكل ظني رجوياعرلشمرقدذا عدي دل ولما

 بتيط كلل ةقايلالَكلاذ قضم امنا اها تذل ومباني نع بيش دالك ابل ازعاج
 طله ادن نين والان تكل اذ ة لالا كك ادع الل قالة ري زعزع زانغس زن السد دار هزت ن ككل ازعوجخنا
 دهون لاذ تهت قرم تطوع دازع ركن ازح ةريخل باز نعد حل بحي تيد عسر سمان اعبي فهنا
 دعا ل دابن] لال مولصاععسآنلا»ضنائيشا ةزنلايلو هتك دز عري مزعنومم نبل نرطجتزالازج نعسبيي يل
 اليكي نيلاَصل افاد لكم ان نال ابرار م يرعاك اهرب اك نؤشو ها اد ليزا الكنج
 ب ودتاحلازع نينار نلابديدا صر نيل ذاتك كبت مدد دوت ناجم جائع وعم زرادن الاي
 فلدينا اذ متنا رطب نان اذاج نائاهر اكد انما امنامسولَصلااناذ ل دألانهنتل ذاعو ماايتااصب ملص
 اذالصلاّنالسابالف نيدامملرسين انلادممَتل اذان لدالاوهتلا ةىنعب تمل اذ ل قرم اكان ئارشنألل اهراكتارإلمنم

 نوعا وتعربا بيست رانا ةدار شا ارلشجال خالات عن دع خالات ضامن
 لجل نيلوالاز ينازل تيل ضان ز نسل رههزعإ ان نام نيل موتي نري
 ١ كادي دانل دال نفاذ نككوألا] ةره ذاع ذاكرا نول ايام حاشا ونا هتل ام
 نيالا دس لاذ انلتمادنعربا ل ةذجزعز عيدان تاني دانتزعد جارت فار الاخ
 ملل ل عراك تانيا شاد نتابانس ع: عفر نعول انتءزع نسيب ذاتها اجض لت اغا
 نبه بييزعدح ار: تجب ناعوت اك كيف ككل ةديالاز كلا ضال
221011111011110 | 
 -وبخنابجي كلهن نوَتلابلبفزضم كونك زم اكمام اعلا نأ يبل ذل ني ناكر
 ني تاز عانت ذانيارعر وع ها نباعدنين يعض دقن نينا 0 الهوس دازعتعد ةدادزدل ضل نعت ذ انيارعويت لنبي ع

! 
00 

- 

 اك ىلا عبق و ار نجل صا فر ونين ا ناييماذالجتمناكد



 ” 4 تح يرد دج يبا 2 ب ل اج 6 0 7 7-2-2 د
 تيكا 0 تلا كلا تكس ك7 0 ع احلا
 4 يبا اج عج ىكاو يبيع ا ا ا ا

 كيو و اذتا امن رى 2 7 ب < دو ل عر اج - مح راع و 1ع كب م 7 <صس مج
 -- 7 4-1 . ََى ٍّ ْ - 5 2 هر

 يي -

 : 58 3 يانا ذهن 0

 0 الا يا شلاهلوتي ناكل يمل تارلادابخ نويت أو كت ركز اكذ اللا
 ةدادذ مكب اناس فاناطس ل نيتشر ننككلاؤ لول نى نماذ 0 )نعساب عدا انما ١ ليعرانو هدد دك ين وودث مد ,- 5

 رح ول نلت ةماناريغئادنكامانل انتم وفلان ناجل عيرالا زمني خال نحن نلغال 0
 ا اصأ| نيزتازكنيتتلا بسب كرد ص يسم مسوي داموا سا

 در | دشن دعنا دولز إنعتت ضاق كتل ملتزم يزيخألانيسكرل عزا للك ضان ابلدلانسل ةةرادذ فاي صن بطلا( ٠
 نتاشلكا هاذ ؛أ هللا ةراإاب رداد عب ايلين لزج ركب نزعل اخ نازح غاز عدس كي ءاط دكر هن فب غذ
 لي تفل ذي نلت) داو اعف نهاوركت داش نات راك طت نأ تاخ مشن نال اظاصئذعنصا ام نازح الاي

 1 ب رجم ا مال يوسوس هيوعلا اور ساداوق

 15 زان زعنت سلا نارا ىلا ذم( وا دان كاسين دهن دكا ادرمءامنرالانَكيلاَ ا

 هلاعاب اسأل عراقنازح نحت نهب وس نونا زع دز فنيل حبيب ن وداعا زعم نيز ايجي 1

 كتناداصم مهل دخم تكاد جدنا مدباكل اذ نت امالا اذن الانيسيل اذ مانال امان ترانا زعاك نلَع

 سلاف نينا امال لمَ ادَبعا دل اس 6 جبان يجت عع! بازع تل از ل مزن اصير خف
 انصأ| 3غ عنان نب زن عاف نابي ب عا تاندتخمْؤْص اذ اعبر النك فلخ نزل ازمئال كبالا.تقاض) انغ
 طنين ئلاخدح 0 يو ا يع

 انسأ انذاك ضن غل كحَضادب دز زعريعاازح دز عدم جبباماما ناماذا

 م و عا 30 ارهاك ان اسس ج نواف |

 َتاَةاَسلاداكذا لعبا ذأ, ابلاانغسانيامقاشلاضغر ا!فيضمدتد خبزا دام: ثالاذ وعدم ل امن

 نيو مز ديم حوت علق ول سر ميسا جوه نانرج ايم
 اج ديو دال مدع كِلَعسارْبَعوبا 1 ةريصب ناز تناك نزع

 نعزاكيزازعر ينخر :مل اضن عنيا دانشال اني |6 را مناكّطاو نقرا فامامانككو كيل
 منهما ةلجنيكدا هداك ردكم نانا تلإذ متل لازعان/ الغ ضامن سا دق سنين

 وا ب ا
 ام مهلهل ازا كنال ا وعل يد ْ

 اا دعونا لة َةوطننءناوفضزعمنع بلل بقمةملون ل نشك دنكنا ناكني مانا عمن ناك كينهز عاد

 ع ةلعناكسم نيزعز انس نب ة نعجن سي لحلو سدعلم افعل /نافننلكءاركنعق اد اجم !!كمللعمه ا

 اذار ابل كداْعْوَل غمار م ١١ ةرئلإكاعضا بع امو ١ 3 ْلَع ١ 33 نا ّ 2 ادع 0

| 
 الملا رمت رح دنكاذادلل نكد ما الضلال شعم اةلوش لا

 هسا طل قرا طا يفد با اناذنا هد سامل ثني اضل ايضا اب لأ
 اليخت معو انانيالاز اني ولا ندع احا 0نا دينكم عال كنيزعنين الع دا

 ل اانا لامن دانيا ة نبيا وت 1

 ليظارسالاب نانا الاب قابل ناضل الاب 1 را وول

 , | قولدن جرإل ةلنخال لت ةضسزاوفلتخا انبات رت تنك لعضلاانطو بشل 0 ولت
 ١ وود دعس هيب هنيئا جوز ١

 وم < .ه

 نيمطاذ
 تلميع
 ' افرعنا انععم ره نأ

 دعامؤ مي نلنددمنعأل
 فكطرارا الزخم"

 نازتاجرت
 نازممان مش ملانه

 داتا لعَر نِلعمَْتن او

 كلذمف ملئلادإت 5 10

 الرغنلاناةمؤعلاندؤل ملهوف

 0 الاد
 1 سم ناانخالانانْم
 ملح نتن هاتوا

 موناكو وفا هضم

 كلاش عالمنا ٠
 نولي

 ةولصلا
00 
 ء



 مرح ١) *

0 00 

000 

 ب لاف هرحالا (يلعأ

 1 هر دارا 1

 تيرا مدس نصيب
 ااكرغ اسس يلو بشل مت
 هر داما مالك ا ةروصللا
 1 ا لا

 كاقلو ارد ل طن
 ولدا اسوا اراد نم

 0 اجوا ةردصل نمأ|

 لا

0 0 

 ليسن نيلماللا لاق
 رو مولصلا نحب وم ظ

 ن ارتست ارصل الا ||

 عير

 : ا |

 : اكمام اإجت تر نشل هلوزضتج زم زخاد هزت لذ كر

 مسن همك حم ءانددعرلاذا اهطزتنهلاولخ

 ٠ ةتقوراهلالعتت ةةاؤاإلا 21 ريلانراما سا نكماك كيت عواد ليقواإ لال لتمر مكسر انف ||
 ْ ياحر دمرزحيب هاانرزح نددت كلل ساذج انهزم

 ٍ  0ن0 ةايانت او ودرس رود :مل نو نيل ازعلشللَعطاهنجالا نذهب ل

 | ا ميقا الخال دنضربلا عشان اكمام عوانة الخالة يزرع ماو رالي قلل ال6
 انخنعلاخ ملم تماما لله فن شتت ذم مك ان زكر ض اولا إلف وون غازات 5 |

 مذ هياهدن رز بكين صوت دلل ازمل خا اذا ةرتلملا لوشن دبع از اعام نزاع رقع باركر ا

 امال ديتدتانم ركزت دز عمر سا أ أ 2 ل " 0
 ب رميت ادجب املا فراش اياورنَج دياز رادنرعيزواكيالا 8: كتمت قالعوص تانغ شوج يرخا: 1

 0 نيني اال اطر إااكج ارجل اهراار غفت يدلل م» موت انا التل 0

 جدايل زعام لكان نادي لعن باش ع ان عل اصجزكتر ترب تال و زك اكزو ءدبالأ انشر دي

 ظ قنات لارج اهربق نس شاب تباغنل ابل وإبراز ا |
 بطمل ارتللذ هبل زاهت مابا بيطل فكلما ةهؤنل مشيا ة نائل ابكةنايسد تايللزفتلا انه دإملا»

 مترطتلا] جريل نازك دقن انرقاكسس ترق رتل ادع كتبو رك بلطي رسال هالو ع اظل شدو قالا نازك

 اتتبازعلس ازعل از تيبزغزالا ةتيتدلا زيتا بلطف ماب زمألا عاطإوحاغدلادنبتل اوائل نال دنتسولجل

 نماولوزئلانلا رم ا هشلاايثرمأنلاياذاناهدشل هيلا نع رع رقابنا« ركذ نيس
 فالس باز ازعاج: ئساثلازغقزلا بت بعت اقل منا لذ دانا دملاد) تن لجو اليو دز :ادا مازلك ١
 نموا !اياسزاناظافلإةضعة اغلا الب مزيل“ هزلطل نيكد خفاذال ةرشإايمزينم رامات يشل | رمابأ

 دامد ودل طضزمومعضو:زنآلا رت بلطف عَ امذعني عل اذكر هاما تزل عين ندا كرك

 ةناردزعث نيذازا انستا
0 

| 

 الازهر اريده ارنا زنا هانا زان باكزيجا تلا اك طرقا
 اطار ار دخلن نب ذل اال يرتب قل لخضر لعام يملي عنا مات نع
 8-0-5 م10 را فخ 2000 ندع اجمنارماَلاانرال مغر ةرانال هذال:

 ١ بحرا يع دالك اطلاق ثدادالن ةارع نذل نايتس زوال ةد

 د [كوكريب يكلارضكو وطلال ع اربداغرل ال اوشا [مرلعاه دس عت عالم انعنراوف رع

 هيلا ارعا بيرل غيلان ال نربي نسرالاناد ابان او ضيزعلد لال .ثةداز انساتا دل نشك
 ا اقلاع للا نئاعش ٌصيِزعَز ]لاب داذ لزعرإ زفت نع

 لل اي 0 مم ٠ نشد ماك
 ىيىسفص تر هاعردت تيدر ةعدم طقوم | 2ْثفصو

 د ركل اَنْ ديفا ١ 'رلطز نإ زنا شل اعلا ةيجبت جزم لميلع طاع دل
 ا دي اننا والطير د دلإلهبلج عرش ب

 رتل از زج زعزج | ل زن الالام فرب برابط دعا اعدام جزم
 ةلتمامراناكانلا عال هي تبان عر انوزداب ةرشت لات طادنت ديسك نوت لزج لنه ت عز

 6ص د دادس انا شله وحس لزدنةعر جت عين مرح ل اذذي 5 قضي اهميزلا: ||

 خل لاثيان باخ طا دخ عتب ل( ىرشلا اهبل ة نتا لكل اضل سما فنا درا اهلين



 2ك ا ل11 يم 0 ا و ب حس --- :

 : كاك ع 1 5 >

 نلوم ئلحاءالصلكردفمربكز ملا اهوا طان يبل طير يع ةنال نصا دعسة جزع

 ده يمس دل هدم د بد عرتشسنازعت ع أوت دوزلكؤ دك

 : دو مراحزب و نصنوماهغل جنتي ء اسال اذهب يكمل ارك ممسال ةئبتلإ ثكلاكذل نيرخت اهب لمَرلا

 ديف الملا ءانعزبةمن عز تع مكسب ع دقسلا ]9 رلش نإ يلقاه زك جيلا
 جز يو هااظم رع ةبواعيس اعيس غل وحن كيمل] همم مزيد 00 نشلثف يباو اخير كاهل اظرلشلا يلو طن يتب

 يأ اهيل ان يتبق 81 خل لكانت ياس يازعن ات زنا ننكر يلد نجا من عزجنلع أ كسول
 ١ دوور مم در كدير نوي عاح از جرجوفلا انزل لئن [ةر غش تائب منيئ اج 0 |

 ظ 0 و 7

 ١ نامل نو وب جل 5

 ظ يا ءلصربه ذل انزل ةرشإ يلوح لزكدات نبني نكد اد عز عيد عز زعتم
 ش صراط ناعدد 001110111111 دريد اإل ال ال
 دكا رع يشار دا دلسضنل رب اما تفل انما رنج نع يا زعزئ اش حف

 و هَدطَو د لهآ آل )الذ ةداشلل كك خد الخ دال هوم هج مل

 نيكل انهاوكتالا الناس طعام ةَغظلعْومَ
 انها هارت لدجورتالنال رن طم ا للنت ,.

 اي نيس نع نزرع ليني نبط: ز مزيل انثي كل املي فز فش انا رش مالَونغي رز

 ظ هلا حاط دز: دتاطقاوهل هبي فلابد غيطتنا عجلة زلال اويل اد شدني اطر ور الطابع يزل
 دنهل طيبات إازعاظتوف عز اخال ف نابازعكاز لزمن انتي الدامون اولو لضخ ريل اماينل رح
 نيواننانةو ايان نجلا رار ايقنت نراندبشنن سل ةراصلكبدز عنتال لوني شإ لطالب

 زمانه زعذعيركوزبل هز نع عيشعززعز جلل ونقرأ بيوتا لانه ةيئانقنق تل ابي
 نقلت ريانا نعناع هيا ضزكتتن اكاد ةزمل 6 رناايمطانكول

 نبل ضْوم اممم اهون ميدل كك انكي دلو ايل انقل ايي ابارك

  1تاره يام عقول :اداغر ويؤيد اهوار

5 0 

 ٍ 00 رد دا الكوي 221001 هازال
 يذاع كل راكان سرير نانا طدير سو زرار

 لزم بع ال ةقيوا انفال ايري دوا اهططترعاخ كتياحتلا نمل نطوط

 : ع 0 ررؤكم ارنب اهئ ازع

 اتا اجالرليلاددانزم نطير ع تزعل 9 راتااقاب ذود انلاال اخلاق
 اون 0 : يتحمل ال ةةبسلالصان ةن'ل ياا ماجن نجله نيطعانلا

 01 ل عال ردك يالا لبلاك شط مارال.

 8 يبلانا بلل تسال نبل ايلا وازنانراجض الان ديوس  متت خام ن نان جوزف لبلا

 | دف ظلما للملا زعبي نوت نشل ازوطا: نازكدج 8 لما عجل ا انئكزارانل اللا هكرعإ
 0 :.طارعت زال داياظلالمأل نهيب داولط شل نتن تنهيال ازين

 .دريحل نهض كولن ناب ظن كسب لضخ ظن زبي مزيلكذ نوكأ اين: انك لَمثنؤما اميدؤ طيش

0 

 ع



 وي ل د ننزل اللا
 هوغو كير يمل تطانةراك ل هل طغ ات لير الزل مة ةمزيال دارا ارالَوَو

 امال سدو صوم هاج 0 عال سو ها
 1 ل ع ا

00210 

 انت يمس و لا ل ا اما هي

 .عرتمل جيلا الابن زاوطل يزن تال نماغتلانهزجنع يبس لم 1 كيلا الدم

 ْ 1ر11 ليتل سال لبر ادت لكل اهني ل نرش اعتادت ع را زورو اولا

 مل ا حر امرا َْموْدسرََدعيصْوْسَوعآَل] الرو شم دع وهو كارد 20 قود

 غنت زغكلادازكدليف نون كصد ناز يجمع تس م طال مخ عن ل قفار
 يس انوا لاظلْن نيل! ث لش ازيلال اذار ال ةرشاابع

 قللاطع ثيل شداغاف نسال اذن هنو ورا ل كدي طماط دلك وإن ضد هبت جوامع لطرد نع

 م ودوم ص لازما كمرنوآلا ا. مالو ص هرج كلوحام لام هدالصمما

 فلو اطنخ اضل الو لإل ل افغ ل وغداً ازجلادنوجلا دل زمسلل لب تيا هما هبال

 اللسان ة كن 2 سر ابو ب و تع .ةفاعللا ةواصاك

 وارعساو نامل هن انينسايخيير اطلب اهي اذن 11د ااطنل ة تالا نالعطقانتشا ايما

 0 او يم يعم يامل
 نان كنج. دالك كونج اسخن اذهان افيتليسلل ئه داسمالا
 اكسو متس يعل نزلا المردود ودجر يورد لإ ورابط

 7 احرز وكلا مز عشنا اهلداذرشيكل انوا اذامأ نا 0000 اول لع مقاس جرإلشاف ا

 ا سد مالنا داخل اغار لعرب يزعم لانا
 موا كيرا انالتل عرس زجل و ضر اتسع اتالم

 يس ل ل در ل اعلا لات لادوزلاهنملنضز زعم رم
 ا ومو ازيا نَا هرلزمؤع دان لاهي كدي ]نانا ةبلا غتر

 ل ا ع يس يو وم ازمازع بجي زجر كلن

 نيل ارز ريكانمب كان لانج طز هز 2 عنا مودل يابيرلاةنخ وانس ]كرم قلطلو ل ظم حا

 ليات اارجبتلارعو سرا وست ياسين
 دب اهنازلراسإل ايقيتلازب دوس ها نما اي جالا
 نا اطبع دنيتقلا ذل 2 ارد لطول نلاو ب 1-5 اناغرساد المع

 ؤ اضن للا طلشإ ءاها صال انل هتلر ارعنسُو ومساج مبان انف عزا تضل

 | 0 دا يضر يرن لو مكر خش 6نامإلا كت التان اذا انهت نويل طلع زال الونش
 م/م[ اب هيض نابية لؤبكات يالا ماج قلتات |

 اكو ينهار وتلا نام رون مرر كانط دس ب نرِرَم شريم

 ل رانج زل دن ابونا بلون نادك رحالة يقتحم

 دس م

 2 1 ا ا ا ا ل ا طا 1



 انينل الامن اهيطياعرؤرم هكشنل اني المت ةراشل نوضح امال اوال نإ عل ايرث زل اتاؤهد را ص كدت لازم

 "زبير وي بنيت بنت يرعب ات ال طاق كب اسمن تر نبيع شلل يانغ زي عزاوي
 قوه قل اقغشنلل مر صدد طرد دع جنتل اك لاو عْزص نزين ملال بانت ريوزسا لو منخل اهي

 ارش يك الدائن اقالة يخل لف علب نامي نم فانا عمرنا هر زيزملا»ل ثلا
 و هاجد نادل ضال جاو عاج زنا يطا دابا وبال من فلان
 ةيضاكلؤني بنينا انبات ينخر يابا زر لعمال ان ننعم زاب
 اجا ال هيمو سديم ان آلم اكمل ر اطل رنا برام سأل
 فزت ناكك نق طول اند ال لكم نبانض زم يمل انك يزل
 كي نيرة الغنم ةراط رزان 3 نيل عجل ةراخحالانضم ةلهشا زوم كس يال انهن
 شلت يعدم

 ظ
 ا رقفلاةررعلاب
 أ ل اًهنمضل ا نعلا اكد

 1 د«رجا اذازجلا مرا
 | ناكمْمَموةدَمد تعم
 | ..نحلاكتاصاحاملا:ةشنع
 | كلاود طغلارانشلا
 | مازدا دس لادم ضئدللا
 | رعددشاامزكرتجاوفااًورمل انهلخ
 | ةةتلاشانلادؤنل ارمَّرَحَرَداجَم
 توط امر اهرهاظل اه طان

 يلا هاي زهظاشدا اهيطإل
 )فنون ال اضزعزطاغ

 ١ 7-5 وو انيزكسانلا

 كوع هلع قدداف
 مو ظانناراتلا

 رطب امد انزلا

 يتيما
 تلاد

 دن, ناك ادارات ءزاصلكب هز بنا ةد شل لمار ن حا زعضد
 ٍتقِلَراْش الاول اََسان لَم ربكم ريت نر ميس لعجو صوم لك رج اداقنل اذهب عداه زمرال زم 3ج 7

 يسلم ةتدازانادقزحابا كيابل نحكم فن نانا كت اك ةينع َءْلسامالاَرمت|
 كيرا وكم هاله رمد رهنااذال ةوزشل العاني حجو! هلكت جل انزع هير عا انجزعي نجد

 لوي ]هيام مالنا ناكمذ انو موت خانم يون اضيع عام انوه نبا قلع

 الاانا دونا هذول الر ان درزسلاوتمر اا
 نك تال نات كرو 2 ا ل كرو رو ل

 دانصملا بانر انام ارحل امير اسوان اوزطتلا 3س دان ل اجب ادور كود ولا ” و 2250510 مكمن هوي ركع م قو نا تت لونم كا كك و د. 11-٠
 "1و ونمو كنان دفن برع كووديإ ف دال مَن
 سلا انور ايران هيك لامانع نمر رباه نيمو راجيا
 اير د وطاورم نيل انفعال كاسات اَنَعِبَنِإ كلانا آان ا رسودتم
 اننا يللا نادر تلزم رجيز نزع تاز جز عزم بع قفل »ل هوز لو[ ض ل ءزَخ
 ذل ةرانالة كموميدو ل اقونالضَوكَوعَل انشاد اد ل ازداد )يكس ]كرد نميوعَو شل ملح امنع,
 انزعاج سلع عز ابتي قلقا طسل لال نار خزوكد تاكا زك يي ينساك
 هكر انيزمل دمار خبال ٍقرضنالو وكم نا رع ض غااذال ايون ارتب اننعليجز ]فاز
 5 1 م.م ا 1 ا 211

 اناا ةرش مط بمعبر يزعج زعر هزم ين رعيته نكح الار ص ١

 ونجل راد اف بميزلاهل ةزيد شات سول ايل جال أل هلل عجل رتل زجزظ اذهل اِرْاانِلَص
 از دعزع رندا زيت ك5 لش المقاطعات زعزع 5: ةلبلا عاؤازما غو نؤعيسالد
11 1 111011111111 
 ياو د 68 .انهتن ا هنبكد تشل نميع لن نكن زحل ربل اكول نوط لبلا عا زماغوف نعت عا

 اس ع حا

 عر سلس وسع

 هو ل ع مح نه لن .ع(عء

2 

- 5 
 يعجب موز
2 

| 

 أ عكالاف انخا طق زموفعملا

 ١ يت
 || --مميصإناجرلا

 ا دواي هم .



 رجالا

 الاسم
 : كان ابلازاول عب قد -

 ماسلا رمل جندل
 يوسع فلطم اننا از هال

 اوما ةدنم حور الج ٍ
 ةتيلطت اياز طال اهعانالا 1:

 افلام [مل ان
 يلبس

 نيهع
2 

 0 علا

 راع اغلا

 لقا وعد لعل

 لنرانوبد كارما

 مده ات ال اردهلال دنا

 دلع نكن :ذاتيركلاي ايَيَناَك

 ملجومم ان هنام

 هنانتل لاهل لوكز ازا ناك اكصل اك ماجلان وجيل وهال سال! الشيش العد

 1 يدخر يعز بشل جز جاب تشل اهل ان دنا داعشي سور را زا

 ' يزد عياد عر جنوح 2 0 نابت 5 يم
 ماا الدلال مجال رف امها يج أم 110 تامل ]كالو كاي طتحظي ملا نَساذال لذ كاوا

 ياللا امانالهنعفازدلةلبل عاذا ناز تاهل رخال نان, د اا |

 ادا يااا راس تبان لايتم 'س نها يهز اسس اتاكد
 ناش ا قادها انها هزائم نشل |و تدل اانا اهي اداهضانت ليز يمل ادار
 رك زهزتنات |: مكيتن كلو نور غانم س ن نانا يقام لوشل اكان قمل رع

 0 يتلف لنقول عسلي لو ل ينل ظلال اذا خل يلطف لال دكت رنموتشا ارازينكك
 نااار لعبا 2 لا ا ادناط

 ار رب ا ل ناز ملك ام آع ضلال ادن

 ا رايلي ردد يدل اما امل كلَعمَع 00001
 3 بلشت لليل هين اطيل ضانا رخل يعقب هلة عن اذن زعزع زرت زعن جنن 3
 علاج حيز شل |و» درا كتر اكمال بنيان ذولا
 0 الادارة د ضلع اذه لج لاش ياعمر لينال ناقل زاشلع ريل اانيماشلاب

 طال نسر مؤ دكتال اقلها دسار انخان ايي ملت نائف امغل
 لاهل انوس طال كلاما انتل سجنا )هيبة نان نبيل رمش نانا
 تجوز انما ولعت دال انها للءانلاععيززنضجو الابكأ ةجينلانرةيزع اتسازض عليمن 5
 ابل: انهت ارق اذلاوألاَب ظن الصتةقإبت انج مامن اكول جال ادا طا رإوإلا

 اكو وزط ابعت يقتإكتإل زا انيك انَضَسَم نياق وا صال لال انكمام

 اسم انل يقَناكضلءاطائانل انام ع ءاشان ملل لَا :رالدلوحال قلاش امور مسام نام

 1 لانايعيستكلتاا ا كر و ابريل ناجحا
 ِ رجلا منذ ايا ماقاضشارلا هناانإ العمل عع تسنح ما ومما!
 اينو يد نينو هكا دنا

 امارس 2لَْنإَو رانا هد 2 200 2327011 جنان ون ا رز كقارعز تل ذا

 قدا دبا هيت كتب ريا الأ يذم الد نبك ربان ]فار مل

 بلاي يشع ةرلادنلا اة انمجيلا "ناسي قرع دم اتسكلا الانام اندر لما

 اية وانل انهن اتلاف مانا 0
 م ازمه ارو اكل وكس راي آول نك

 بمال يت طز دي سد انها قبس هل ندع يا ذم طا 1
 اكرر ركز اا الر كتل ا املا عمنا! مهار جسدا

 نوت الانفاس: اوم ناعم ياما و نازي لماما

  ءازاكل ناشل هيلع هارب مان نضام عدم ميم ماهو هل اَءاَنْد اانا انََمفَعَتانَيْدُد

 ترعرع طال | يهز تا انيذانخل الَصانالؤَماشلا



 [نيخاي نيبال يلو نادل ارح اند نييمانلامعنايَمَك ةرملضاإاة جتا طجار حمدا! لتزتولا قأ

 لوحات هوني طلسم ام يبلانا خنت هبال تا يرانا
 5 اقانبنيزرل مرسال. لانسر تكلل زال ةيوؤتخ دفن يم دلال
 علا انعكاس ال)لنانهان كانا انام فكر وانا سطح ميتلباعادئالل

 ا انعدم نيل قرع 20111111001 نو رالف قاوسفاب
 0 0 الفائت هنيئا امو سرا زال رز 2 ضار 52000
 زي يا اند دعنيئر مخ ةصودل ارتكاب هرم ولو ”نايدتتا كعب كتمان ذرتالا
 ل ناش! طلع هتادبو مسلس ع ريدان ايام رجا ماج مويا ياض اربالا

 0 0 يرسل ا ل
 0 مينا نسمات ان ا ا دان يرون تيرنر ايصال

 ريدك وعل و 00 11000 فب ا رئانا هك رويت غلا
 0 يفارق 00 دوس نر سيدرا
 "يا زل ز ناطاب هجبب كاسندرا رات زدانتووز اقر ازد

 0 دعب اج ا يي تترك
 7 زان ايا بويا اناكعيل ل ابغا الا اني تورز رمل
 1 ظ كيري ولائي اكوام زكا كوكو عبي درسا

 ءنيلا 12 هنية نرخ لسد تاع نايتس
 تاع و يدنا هكا ناب منام انتل الن رق

 2 ناهس ظزولازثفكخ طال ارلر وتسمع دان يزبك نشات 0
 3 ايدو ذياهسنةلدض اهل داريا "ضل وبدرا م درتضا يوما خشي
 زلط ناظم ديورح يكيكسا الخلا ةكيرزط كيتا انك و جناب جال ارم ناغن

 سأراثولش ليش هد ل
 ةانرنشكزم جارك انجل ةرشإ يع هديت ضياع اراقعنانتةزلا جيري
 كاز ةبا انس ايمن :ددرا) يو كتل نجر ليت لصاذارنبل اراك كنج ل2 قو اعيد ترامب

 ا نياكي خود كنسي هانا تاو طوال

 ::را) كلل ]وفل انانتم تدك! لات اتراك الونش ل ذاق هت شراي ةزانوؤمت ةلنخم

 ا 00

 00 دقات قزم فل اة لونين تخت يبل فكم ورد راد د ضير ل البنا هيك الركلات دش دايما
 او يداوم ازمه عا دال اموري م مليئا وسجد نانا هي از كاضؤ 3
 م ا نيدرازلكتوعمظكباز لاو

 ةسي سم د رهس نس ل ؤارتس هرم هرج
 آلا .ةنكزتمالاندإلا«ننوضآ اظن الحان ان هر ناكالي يلقاها ةراغز ل ضاريزما

 1 ذك واذن نر طين 0, آ داريا ختام لازلنا ةدلقسجي لا

 ا ا

 رح 21 لماذ دل سانايا لن: اضن ذا سان. ننس ذنوبنا ل برا كتل ةذ



 ضر االخ هن لاقل

 قاس عذ هلل اذا انيغح
 هند لتاكهها تنل

 ا و 0 0 0 506 -
 لع مالا رخ عضم انابيلا انما لجل انتل العَوَرِع] ارم لعلنا اهِددَعا

0-910 

 وعدم كَ طيح واح عراب ابكر اعل 0 انذوهندضرالا

 ا اتت انابيب كرئإيطت وسلا ندمت لما هي رعب دعاني :
 أنما ص نفل اف اكس تانج ا هر أن ركع كت: ان لووول 0 5-5

 0 دم ا ا ا انكر خل مرمتقالا|
 "خلاني نضال نالت كلانا انعدمت نشا تلل نا ةاخخاضغ انسب ةماعلا لالخ او نهج

 حا راع يع

ٌ 

 ظ
 أ

 ظ

2 
 تملا ومي انهلاذاّسنملابءاويالادم لعدم اوعص نناخي سب اطال انباع ديلا ةزمزشنو نإ ايام زيا ظ

 اعاعس كمان انييجزيمكااطآبامن تام طنعتسادااهوظفحي ىلا ارالا اوضة نإ نجع لاول ان 0 |
 3ك رانينوسا ان عال نمد زمزم انهزب عاب نجتو برا ازين يجيز ممل نادذت دلت اءاكآ ات دغت و 5 حا ٠

 هتك: نانا زعل 57 ةء اضن اهلج زا نب انجانملاةماخيالازجو هيلا ازياتب ان تعاطفمأ ظ
 را ا ::ا ايكو كتلا اج ولت اظ كرش اوا | |

 قيررككل قب غر انن اياها هلبكذ ةقنولا يري برع ركل ميسا كب سس
 ناانغ لازءزنب هللا اميلعزن كمر تلاجاع . نار نازجر لزج ز يك از دع عدد زمانه
 امض دوركم كار وقدرت وب طعاما شن خو وم الم

 دوك وطلع دعب "كراون دنع دلو ديكر
 1في1 يك لاجيت نو وأهم د1 ْذْيصَعَوْن صني لو و ند ا

 قاب زار وج وزعت نم ضرال نيالا ة خصل مثلا ةوُنسنتسلآلوفيوهت ةزعنمل ١ذ تيل لوم |
 داتا زمر لوسوعَد قة عجزعرالا مجالا نجْؤح امتب دمار رقس زنقة

 0 مس 1 : 5
 وعل رحم نك] ظن اشز طال رمل ادولف ال تيقن زير عدن لن[ ىاويبلا] يلام نش زب باطا

 ناطر ةرطازنت ناشطي الونيس ولقد طفلك دوو هشن راند ان اكن )تلا ملجةقالادانإلازا نلف اختل نضش
 رايد تلاد البل اناس اكل اهل دك يرش ناو اولعتسم اذان اعقاب موعالا لما. ؤ

1 

 ظ

 أذ تلعن .ةنماورز لح اوإرتيطعت كلذ 83مآْيف ل انيلال اين ركل ل د راقثش والولد نول اننْانا |

 ا ةَسانسريجرلا ةلعزخجز عج تل اوراناكرم زن يبس موب ] كح عقلا ةظبةيناكلسورل المص الصَخِنا

 دال ات ظاكلاناخيتل اهلها شتر ةعتعلاراخ رتل ليال اهيا ع ف كت جا اهتائانج ا هد

 كذا انائذلا نانا عدلا افرنبلعو شا كذا اند دزني تناك

 هدوسسو عواطينب نجح يؤكل لا ملفت ومر مادو اذام تزل ذاظنعضيول اللة

 د و فيولا دعما يي وح



 1. م بانطصلزيزض نع عقر اثشل زيارتنا تميل اهخضالا

 اليد! ازساناكامل انا تلت امس ندد كئاب اكمل كلف شب كل نيرككلا هائج يخذل والم ثلا ميلك

 رالجلالا |ةثللاصايةوتف هدد بات مامن ا حاحا يشل ارتب
 - رثعانب مللت يكتسي ت :لكال الد جزسلا رخل ايلاقانج بزقليل اميز نير تبا يالي

 2 |( مليت نطو لالاظز ضر خل النامي جرالا وبحالة بشارع ماحب رشي كداب د اولص

 ١ ذك راوبازبمل ]هيلع الصيت الع جراما 011111111111010

 نيخدشا 2 | | ةفاهفازع يونا الانا انادج انزككن از انيس نابع ثول زمان عمن ؛ شاءاقنا

 0 تبلل | ص انما ليل هضم تكتل طاغي ذابت اش ليعس ادن عال خسل انراعزئعلح انزل عرج نجا

 | فاس تالا ا يزل اضيع ال رانا ساكن احتل سر از كنزا

 ْ 0 | ا هتااش نا نايا هوما اكد اكد 3 اننثصلنخا مب كش نناو ا

 الجر ماع ْ فحذف نادم يانج 5ك لجعل ند شيال زادك

 9 ظ 221 ا 20 غانا امان انيكك نير

 0 ياك أوأ د 21 كادوا ظظ0ظه 9
 0 0 يللا ع زإابا 211 50 0

 0 ةيادالا زوجا باول اف هبا: كل عشا مازال اكدمل اؤمن رامبل واللة دالة
 ١ ة اننا ام ءئاطل نأ تيالكك للا, ةرادأل هز تلاد 0 الرجال نال انرشب امل تدالهزتلا 1

 0 زا | تيما امال كار ع سول قيس نارها يك[ازمان لان اوم ناضل و اهلا ]

 00 أ اه نير سإل د ماول اال العد ردا وكما هجرته دان ضال ناونللد نوع اكد هدانا ذل هاش ن وعلا ْ

 8 شل 6 يا يووم سي وس ا 0
 ةدوبرالاثنيزماكزكأ حا نحنا ةلعبر | اهلخ اهياؤباد اهد ةاعّرش اًةرضتانمل كلان شارما هر كمن اماه لك ظ :ايع

 جوج هال نجلا نات مكوك و هاننزتان لا ررئ اهل اهاف راو هاج رشاطنإ

 يخل يلازم نياش لااا لير زخ لات لابطاوماي
 نعم هن عزم زنك إآ خا ةدول طءامانامؤا ل انضشلا مولعة الرسن هقانن ول اذط لل كيا لكز نمو از .|

 م م كف رو قل سئل حمس

 فاه ننس الالرا اسلا دخل للعلا اظاهد'قسي الملز عنخ للانضراخل ملتح نذنج مانالاملا

 طوع انالد خزانرصؤل امان داغر يطئعزلال التل امن ماحال 2 ليلع مارت وبال طفرب الامرات ميكر ةالابووعا

 م0 6 يبل ا يسحب مدح

 كس وص اضن ايت راو نلوم 0
 كاما مق رلوفنسطزانيفس وع صال

 رداع جز نو اتنين تت ل خلان زور نطل عاج أ

 ذالااضل اول هر اختنالاد اجا راعي لذي ابا كو ضوى دودي قت عن خلع ءالش مثحلجلاو
 ”كاوذ انبرع ماسرالا 5 جلتمالا.طلار دءاجسن اهلا انظار انيطاام ىلا 2 ندامرإلا 0 ل0 أ : ْ

 الضامن ليزالا كامو لماالف الطلة ادال راعني زم داذززعن زر اتزعرازتعق دار
 لاو طري هيكلها: كلك ساصادشتالد ديري رشا لكس او نكات نو الذ 0 |



- 

 0 2 27 م كراذ ان كدر
 ابيك طورت دوور باند خنت عي قجلاو طايل رلا
 نيب :انءّرمم كبل هنادي ينتحل نعو كبار تيم ”ءدزك قمن هلاك لذ |

 ناري نرتزنقالد لام[ يكلف رض ال نشف يبدا : نوع الإ مف همن الين دااذاو

 هل لزب دل هتيوزمام ال نايك د زكر يكل تون رضي كاد كيد هك زنا د النعت
 الضلال زخن اكاد انتجت كيلا منجا داط هزكرال العا مطجاء اعف تل زماط ورا هدبجرةيزي طلال ليكم |
 :ثكمرمل نك عنق تس نادل ذا نجر ضل كلذ ك جف تسب اصازب نون الد ساو مخر شرا الل امون غاز م رضي |

 يك .نينط لعن الدو الفم زال العيب اا مايكل ماتش ثمر حيف مز الابأ|

 دعاة لرش ازجرد الب ال يش نزيك دسدحذ خا در: لقال كدا هزمرالازمططاماجبإ

 اننا اغهلادينحر ثار ان اناننال كلير لايف أ دا: زيف رم اس: ماتا كم زهلالا
 جدل مادام نيا دونر لالة يساركاحلج يدان انين نال نين تل اورمجن |
 ْ لحلم مدان ملارط ما هلة انش لرسالة نيس نمانتكاعاد ننال زان
 0 ا ا ا ١

 دال دنينو كيش: موس زيت اا ملا نق بوز ولم |

 فيمي نادم دونر ع ١

 ْ ا ا يس عسب ل1. سزمإ تان كبه اذن |

 د يؤم يالا نبت اج زوم سد ءانالد كاي كريت اءاءزئاج دان: ةيزيل لالا |٠٠
 | لوط قالا باكل رباسا ثلث هال مجاك كنة ني انما خردل التلبس زال هنن قيل داب
 | لالهزب كردالع مضي هرتز دول العامون دل سوزان كنؤلالوواشلا عطني ياهل ّز : كوالا هانت
 ا اهنيل قالو تؤلم جت[ ف كينان زها لع امضي شاور لاجنضان نةكال تلا

 يعشن ناداه كنوع لامار وك لاراب ار تخالد ديم, كلر كاكا تدع |
 ْ يمن ا نغللا ذنل نبل يجرم اذا ءاذانتس ضن اانالْ ناك ةزاظلا شاذان لع جيد كنار

 شك رت. اذا ضي نزال وي طير رت دق انتحال زا ْ
 | تدفاو سة لج> دج د ا 3م

 ماطر عل كمان طاش ليز دا تليد اديك جالو دز يع ادي فناجيل
 0 هيو ور اوت ؛3زعونا ىيعتااا انين رئاخت
 1 1 15 1 لل ا
 د د قرض دز يكرر مقيم كتلي تلنوبكل اكلك الريم مونسالر ايل |

 داتا ئايح فكنت نري [كر ربنا اسال اديجلع اني حفل ريمي رابدرملاةيركزلظعتل

 | عسر وسهرات ارو طلو آرامي انياب ينو كرا
 ميه غلا هنضب خلايا ناكر اجل اننب لاكي يل ذاك َ يعشن الا الوقت

 0 0 اذ ليمز اقلط اور هيله اظل

 ظ ابو قدادتن عناق كاف اصلا تي دواس و



 د راها داا1 مازن شع مزن لارا فوزيه اق نجلا. اددخق دش < غال ادعززريلا 6عاعضد
 خان كيس ظل لسن از اسايامزب شل هليل قاد كوب ار ل0 لات تلعن دا ينحت .زهوم [هتئؤلعلا ١

 ١ ذل خلاك راش + فشل نال الا هومر ناي د طفل سن اداب بلع لما اذني جب اك

 0 لهذه مندا ) ةرما'اهد وحب محاد ا 2 يل نوت لمن 106 هللا انطق

 | هزت وعن ةدرنن مان ل د اًبضنم البلل العشم لي فاد وبامانغ هولا يلف اذن لنجل |

 كلر رك 0 وجم عيال طا ساو يضم عما شارات اهون اك نيس |
 ا / | فكن المتمدن 6 ود سال هو لات فد 8 'هورطفشا هدر فويص م دحا هاوس ]فد لقرب
0 

 ا 0 عرش غورطنع تيد دوظ ءاوشسالا ]زن هد زا! انطق نياك تبصوإ نو وظن اونا لإ ياكم َدَدَو

 تبيح لابس فرج ش وهو كة ذججزل اعمل 6م ايل نبوكمتشا الن ا وتس منع مظل اوت انس لاظ لرب

 نمت لغز زمان لو دام كلان عولعال اؤينز نسل كرهت ينكر هنا عمال ادعم 70 5

 ري نك رن سنايا نارك را خا ناشر
 ْ تر ريال ركنا عشت ناماغإل ادنانكك) انام هجن ارهدائسا ل مموعتالف هني نادل ارب كيف
 نا 0 ام نورها ظعضددةورمنإلا نخل عرف مشرك شالوا مع انلند ةحلارمساب

 | اتاك ببلد عدو نن ىفندح ف نماهيف مسيل هلال اخ لانك هود اذ انجل اجت رلابيوهد ركل اياك |

 ا ل ل دطسةضرال لص عان خضير

 3 عافت عرسخدن وجو لل نش اعوثصم ضاوخزمد)ائي شل عا كمرججرل كيد نادم نكريزساكف | ْ

 : 0 0 2 هل 0

 ا
| 
 ا

 هك ا !

 ١ ء عت نيام لل طانلانإزيخالا فرخ از عشك ا كمر ين اباطب فام ١
 يل كبيابس كوشك 6نياملجال ناكل ناننر ناهز انيإل ن5 د ظني
 ان :لكز تلد لمدني نين جلاد اناا اكن طل هجوم زحام دان بزال عمن اشك نلع

 لتمر نتا ريرصر جيون سا يضا
 هضم لنهج تازكدح 9 زلط ينج هيلا ناخد دفالضينلو لمين اماحتب
 يانا اانا مدبر بتمئطعز طنط لن ل يظن درزي طعما

 | كو هنغهبلصي شيز يشل اذ ذاذطعإل ال وراد كيَنِإَض ل كلذ ةراشإ ونحو زعبي زعننززحد اختر ضبزع
 طم -

 الا اننطالاو اوزمل العمل انشا ينيب اننا هناي الع ال وز تال زلال روجلاسفل خضم

 ةقايسوما الاس عنحالءازجلاذضق ناز سهزعززتعلل جي سروال اق مانا ئان ىااذالا
 ع الع 5 ع "يره ريتك ةسسدام يرعاك هاللي |

 ها : بالك ديعاق العدين عت هازقلم
 ف نارا نااار شام جيدا ديكر دكه ١

 اج انف كراع ايل عن ال6 هني تت لج زعدص « لج ازاحة انحني

 ا المشاع اسي تل ةنيانؤنس رين تونز

 5 8 3 ل 0 ا 6



0 5 0 0 

 ْ نامل ملم ايمن ناو أطنان نارا الععضر مموهامخ "منيو نيج لذإ تحرك ةنهز أ

 ١ نال حا نضع اهني كلان كتان واشلاب اذا 0 و
 ا ل 1 ١01١

 از ؛ًارللطس ماذا 6 اذن ز عنب الالام 1من اءاماهنمو ا ةرفش

 |. اظل نينا لص ابكت تي نمش ان اش نال انامل بيتو ةطتواطزب جالو هية ندم
 تطال ريض بالجن اذ لا ناب جل لش اذار سياكل هج الطف تلا ذ اير عدن ابك

 أ نيكي علان زن أ جارة لجان ا ِمماننَص لزيز ازعنز اخت نزح[

 00- | تارا نإ تح ه0 0 00
 تأ ند_ضباق ف ةماعلا يضل انا زنا[. طداقزع 5 0

 يزور زوتكااطد اع دع اج دز جا اج

 ىلضل المن الدوا تلزم اخيط لك اذ اة كعبا مق طاالد انعام رش خذ دليم زندع لالا ضي اكتم |

 لاتملك تيكاكتعب هولضل انللوموت 5 ذاثالدامعانتالوالس اكتم |

 00 كيبل ان لعمال نار كن 6اس هانا ةنيطفانسل | حتر

 مال ابك ةَضِإَء لحسم هل ذي قملوان هو ل !هانزطعإلا "نصا انمازركل اه نزشنل اكد مقل ذيج قلي 00
 راسم رديصتسبع 0> اهل ووطتيالىلا اماسي داؤكتص خال خانك راع |
 دلي سلاطداقيعرحل بيس زعتأ نيشان ةرنمم الوقيان تزال فز اتالم إ كليه |
 نو 0 2-0 00 2

 1 يرام دو بمر هربا كيم اليسا ا

 ليش روج يعادل *انددؤتمز هنالك بط ]بزمن رش هج مالك لبس افا ةصانان | | ” دمي لاوع
 الو اوسلاة لالة همارنع غبازع نرحل زلال تعزو رزعتيلع ناخبا. ايام( ةومعَمم لياد

 | يالا اولد ةري الضلال كاكا لضخ نربثعُي ابر اهب كك ودفن لإنها
 |! نار ره ادام ةشمن كج ريم مايتاهئرا زمان الز همكم ل الخشن كروت ماد كاتم

 ا ةنلرحلة بكة مان اككو دقيت زرااطضدا كر [رزض ريتك يف نعنع اللا
 لش اذ اش ليل جت اكل انشهد« تملا نخل ةءاض بكة قلبا

 | نجر إس نخر! بكف كيم ادلازمهجب تللذ هزعي ونون 9م سي وت عياض

 ْ ا ا مدني يزفع
 | انآ ةناوزع خل دان ز قارن عز تحتل ةن اللا ن اكول: منن وقس نك لخباكن ياسو اط نإ دخن

 ٍْ 7: ديدات ا ا
 مطلع 2 تلاانالوعل لاونج وهني حاز زعتسلازرمل انجن عم كانت اشمإب عا خيداد دما هدب حاصزحشيانيف |

 ً ٍمئلعمئازَجاالا ااهضعوئرمتيلا
 ١ «لزلت

 ظ اس ل رافال لسا

 اكلها نرتتيل رميا يا ب و بم ع
 51 را نينسملل نعل: جزل ةالضالا والصالات الشفا ايضا لا وزنا 71

0 : 
 | يات زخم ازور تطل طإو تامل قول اينما هايج بال طاجاد 2000 كرا
 ادكادنازخوا رمغاإ طاكؤلشما ديلان ماديسون رش! يلح قارن يزرع |. | لايت نايس اعد ”
 | دعو مسمر ست سرع سر ويسمي ايلا باقم را 0 ٍ 5 لذنل !هتيلط نيل ن انشا امش

 مدس



 ا افرلوقدنط ريل ني ىددد )6 افعتل اكد نا دشن نإ فضاد' دلت جم اراض زك اذ|شلا امهلعز لئن

 منازع لالا زعان انا نقدا قنعز سلبي شل للعلا زدات ا نتن
 |اييالرنلاذانكر يردن غدااظ كلةزوشل نخلة مزم غرب زجل ميكو ناندت نط خم ٍ

 5 00 ليف اللذي متههاإز "لكل انذاكله ك ان ثا ظ اهم تاامالا ةواسصم

 اخ هانا ريلي علزعت زعلان اضيع ازاعنزتما بيرم ازا جكس ارعتغ أذ
 | بيب هنزملزماوضعاامافيز ايلول اباهما قاةبلشب هيلع امالال فز افاؤنخراهتتدداهتل ئاهفضت ملص ||

 | يا ثيزكام اهنضندا اهنشدا اهخيد, هاشم لم لل فيرا لع قارنت 6 عريض يلزم اطرح انض تن
 ىاملتب كرت هور عام هلك اد زامل يبل | هذ كمر لومَنلاوهتل ابديدا تكسي ل فاز تزين قمه

 مكاري ادن البل ةملةست يلع عت عز زراثل عز سللا جين حد رعت 3نآأل ارز سطو ضرالا

 رينيط دنا نجوا ذاظ تعري ادحارظا امل ظرسإ تانج زهد لاذ ءزلاضل اذرهتل يشكر انذ ثل نجمع اناو

0 

 نير نكداشزمنإثبؤ ايلا بيدا مف عاب اللا رش يع متاهنعورالاظ لامير ينا غش لئلا
 مانجا هيب قو 0م تب وحس م

 /كلِلَعْسانَْل هل ذ] ةزعزعرلا نب شنو ضل عزي ازغتح ازعت اعز هج تم اهبّييض كن اهيان ازع

 | ا كثرت زكفرنيلبهنينيا هنن إذاط ينو نتلاَنا يدلل 3 هاهم افرنإن هنن نج نطل اراعتلا
 يتاثر ننس ا امي انتيك ال ه نجلم انيمحش ةينز تفطر لضم

 انقل لاززل اممييحاخ صا عاين ريض زعزاب نم يول زعن انال رن رسم 1 ظ
 قلع دازدض عز لزع عاق لش ايداع زعل بيات ماا مزاطبشل سوه ن ننطعلاو

 تبٌابال رن رضقْش جىرتناال الصاد اش الد ل اربالد كلي ث هالو قلطلا تمانا) رنا لبر

 0 هد كدوجيمضؤم ةولطل خلو طزد اال شل اديه رعت ازوننمن سيور انتي غز ميز هزعر ا

 الاسك نا يزيد اع: الشلال اكول يزن زمدا ام
 دنا كرا عملا اوبتص هامنقتةدلرؤال كسب اسازنالد قلد ضال هدانا مزق ا

 ”قزاشلاك الالة كزةزاكاذ اك لذش نه ةةجانك كل ساخ ميو سابسةعكر زعل سادنضدانا

 0 ال مزارات كا ماتم تاسع اكان صارم مار

 0 اا ”تارالططسمإب
 نو ناباكيالزاافوختاخ خالك لطأطب شل لي هزي راكد نامل! زةرك الصمم زوبر جيل شرايط
 ادي تلت لا ناره راناطت : ل ا م

 21د طاكضنت لوز شيال الر زكم دركتد اعبي جتمل هيله ه الضم انتي نان يلم نارك
 5 1 نفي ذل زيبلا يدان از طيور يسوق يك
 جل دلع الضم وترفع نيسان ءااشل اقزام اطصطاونال ةياثلا
 اسك 0 النايل عزيجل يلو )يم ةطالَصف الون ركرنريبكل شلال
 0 7 1 2 امل م

 1 ةرةناوراخ الرس ازاد|ملالماداب ازد اخا ان شلك اتي بناقل ارداقلاوثد اجلا ذداحلا

 00 الون ضجنب تريز سلا دبلزعركه اربد عتمعددد ينيج انا ع نجانهبو ليل انلاذحل ايي

 لل لل دانيل دما لسان نكتب | >اكترك بحس مظاةلازإب .تااللاهلدَهانَصباَراَرمَم

9 
 وهن كارتر

 الأالا ليلا )الادني ءانفل (ةتخملا .
 هضونودضل ننال طض اك

 ديشو را ديوضع ابل“ ذازماملا

 دضضمر
 هوم ثلا ٠ حج

 هج وع دي جمع ح اج
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 2 الو ميكر ازيكم نقلا ريك كل انيك 0

 ةره رشم تمني لاهو ماقال بكي جيت كتر طوال جاز ضال ]كذا
 نفد ذا تاليا اهننيرلان لتأجيل ان ندا اننثناببزما ]مل
 ناياختينإ اللةررشل ليزي ن ولما لكلا يان اذان خبل دانكن نقلا لدن ركو زم اهتلاسا
 | 0000 سديالندكر هزي ضااس ركام سر كديتلاخندا ايزييتل ناني مف خمان

 :رطلا و. لدلك مالذي ما لنسمل كك انذمب|يصال ساخالا
 0 راسزدد د اباثبامارزهعالد روبل لعل اثددنماز فكم اهي

 فالكتي كاز ندد ع] عش اجو امل اداه مام 5ع لل ذكبجلا يزول نمل ك2 ارز ماو

 اناا دانا نحل نايل يخي البز ارد
 د 0 طلو نخر رم كلاين لل تنل رضاكم ةزأل الل باطما جاع ةنضايد شبل ابل از ويدل ام

 نيم نامل هضارتضت يلعن 1

 نكد بجلال ال ا
 |هيهت نان: زل ياكل رنا زءنكينازعا شهب نس زينا اللف اياك هزم تاع
 كوز مداجزمي عطخارشو نوني مبان مل ل ةمنسم هاكر ازا
 | فز فيلل زم ندا زن يلا لانها ثيل انام
 5 0س رجلا لوس جست يوم رت

 ناعما ري مال للاهل بدينة تئتوةثينس تاغ اؤمن ظ
 ننال كاوا كلنا الان اءوانتو زال اة مؤلم ئجشملا اورام هالصور مل اللة ابرحشادبع مج ير مل

 هللسل ذاناكانل للطب حا ادلع ضف اللا :لطلازبل ضار زيمال زنك يشل نضل زاد اجزم ْ

 ناس ليعزون لضمان لفل اس بيز ما ناني لل لبمزل كو ال عزرا المارين
 ملا: اكدراهجالايس اكليل نتا جيل هلي عرض مدس لطم وكيري الة: اخص ن | اوكا زال يل انما

 ضي لا انشد اهو ميجال ل لج: كتل تاكل نانا اقل اسر للحزن ليي ية ناكازن هزل
 يي 1 ل ا

 لا: اسسز عالي ءلال] لاا اضانل نك هيلا: ::للزن ضار زتلا هنت لذاك رات

 10 ا زالل افنان اءْواَصةهحامماعر اهيل ئاولسز مهو واقل اباهف

 مق ول را حبال ام
 نإالاظ ان اياز نئولانرال لاس رول لدن زمدط) كهذا نجزم وزع قا تيدر قلل نيزرنالازرينستتلا

 ةلءئالاشل يلع طتار نعل هلت ارطل انءروي غيغا وم! نالذالا اظل 0 ا ا ا الضو |

 زلط از ضلال نميألل سام نيياثلاو كالو ةزالا نانا تيت | .را نضا ل ل
 اهلا ذل اثجلاء انج خلاهنسةناسار فران اثوضرال زينعي اناا هنم تلاع اهلبداثل للمال انجل انغمان ماؤلخ ||. أل" ا/دئانؤم حيض

 أدب 000 0 رسل الازمان
 نينهربنع ايامك اذال) ة ثان مهران: لكم تالت مكول ةئلآ جزع خل مالها

 1 دج وص
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 زبن بيئي تن دقزاة ننكر نسا تب ةابزجر ست علان تنندكلا | ولو
 ا دلال ةنومالاعر نامل انوا قيل لل ةرشلا | 0
 222-1 هج 2 ط1 لو سمس ل حش لح مح طم ٠ . 2 م



 كا ادويبابد نوط( انوي ايلا خب نالربلي دالكؤر هله ندكت اضينيالخ ]زعتر ضخ عل الز 6 كلل خالل ام /

 ةبزاطتس كله لاني رتياغتؤزب ورا زل انذاك فعن تهم ضن الالة طا» اةجز ترجو
 كارا لهي تنسق لا ملل انانر| يخت تاز النالطجدالعال نزاع ينل اود لج ملا ا

 3نلنا نادل انال هز ناضج ماكو نيج دافولسبل سلسل الةلعألا برمج قانا ان

 ل هلالي طضن/ لضم لمه لاول نط طاتلزاثلظإلصبتل اء اًئْرا انازالدحاتاوهل هديا اثلا

 مزعل الضال حر ل 6 يرتسلا انكر جن نالعافتل تالدحإلا: درمان انل اهو طورت ناو كا صدم ىتنال قذ

 هسا نابل انااا دنقل اهيحنب المعلا خدم فازات نال اع

 طوع يرن البنر انااا زويا الذال كيما اانا

 دس انمي اهلعاو مم نزكتيل تل منبج اصل يضمن شل اتت رانحدَماوضراظسالا نإحلا
 ريسممل 0-05 ةواضل اصيباؤا

 2 ااا درا اص رطل دا 1 فصال ايما نال لاول ١

 متانة زبانكيانة جنان قبس اهثغن الو كس 0 0 راسل امتنا و كك الص

 ْ هنن نيرا كل اطعام نيلسون كئلطاق تاكتدا
 انني نددت اوت ناضم نكون .تاكنايلع انجل نيل

 أ مانو بجناح اكن: "والاه نال ان جلع دف امايتَدها ادد واسس اذه

 ا هزاص ل ءئاشا كو مالعداؤق :دامايتناجإلا كلاب رزملاهجاز عجل املا

 اهِلَع شع اواءاجملا هرالص غياب ماهل ند اظنالاه نضال انغنال انطق ار اكترا نوعان

 دن اطال نزع ابامنطل جيد زنع دنع 2 2 يد | 6

 نه ل 60/ربيع انوباالا ط1

 1 اا لا يةرس ني ريرن نيتساينعردج بيان ضر نا
 ضلدْؤ ملف نامل ازال اعاني راو الز ميسر سلا

0 

0 ْ 
 ْ < رنا -- ركلات دطززضاززغز نصب جوتساقال كن: نان دج ؤننلال عال ادرس زن

 ا ١ 11 كلا كين ترا ان نو لدالاافدالملا اخلابامهالك مدرب ل فرمزم يوم يهد تال الوز تا: 0-0
 ل 1 10 "+ ديرب 4 0 نامت اطلس اهنا طين اش تابوا دانا ومي دسم
 0 0 5-5 ا ا يلا ا :رصزعونشتفلإ 0 0

 نص حل امنيا نو انامل د زنا. ؤلطال جيل زخ فج بإن فض فرشه تلا نت قاوم

 ا َِ ةنررإ طالز وزادكم اَصْمانَمد تل للم هاد جاز نبازحجت تحل زعير ع كل ازيا عزع

 ياش يلق ةقار نعال انيال جما نعمل طال ادب ديازعانت نكد ين ز دكر نعد زب بين ينجخال زم

 يس نافذ اطل ابلاغ المالك اوبن زكلا الصودا زبا تضداودادا نب ةززضتبو

 ظ ْ تضل سي مد مم صا
 4 مك , كذا وس ا

 0 للا عملا 1م اللا وبكت ضو نركض مار امثل ننكر

 نا 0“ ١ ىو اصأ كطبفللضستن» سمس
 | يمنا يمل دلك انجري دكا شل ن تلو وت انجي لاضا [ ض

 كحاذا انامل يرض الة مبصبل نامل الباك ينجز فاك ةراملا : كك

 نا سدا 07 1 هلع 00 7 جال ملا لل
 ١
 و

 دححل
4 



5 34 ١ 
 0 رب 3 و

 0 0 0 5 : 6 ا 0 1 4ث وز 0
 00 3 عاج ل

 نآ ما 0 لير 2 0 ل عل 0

 كلذزعي عش اش )الذ ةزيشبخال ادحاوأ يل نبَحن نمل الملا تو ونضول رفا و اخال انما ضلال اينينراد هوع ْ

 تاز 5 هر نلغعم فلز لكتاننضازل الذال ان انوفا ادباذخال صضاوانطو لش عو مئاشره دنا جررحلاب

 ”اذل اضمن > يعز نحر جأ8© هته غل إكل الا عزل رمنلض اهيل المال ادادازمانيلإ انسب
 5 اننانجلانعمابفتدفاظ ضرار نعنلاث 1 6رث) نلع هال ع يلزع مار انف ر نمزج

 ناي دهني يظن زعل نعد انسوللف ولطل ا هن. دهنأنادتينأل اعيننا امال ادع ١ ًاصأ

 ا ب وو هسا تي
 ع لنك هشيعزبزعرسم صيدا |[ ليش نيظنان كسر كير طجداذمإ د ءرلطل شت دنهل امادزنتس | انص 0

 د الانجاز عساف زانب هر ايش ايون زعدرانوزخانذانازعرنيعببلزبا .دإ | د
 1 يا سوم تي اشد اط ناو انرزضاذن نايل الات ءاش ناو نمٍؤ هر

 1 ا ا لا لم نسا ْ
 ياو طال ضان يؤ تلال لعروس رز نعيم دنت دس نكرعطمب | ١ دنا
 ازيلا جي نمي نين لة زن ترث ناكر نيجظ ضو نان اك طل الار الن ادسغال ةناخالاظ بلاني | اثم 2

 8 . ول اهماخاناماهندافا

 ا نا ريا ا 0 00 ل 7 2 1

 ١ ل وعن 0 م واجمل ب كلالتدخا ب

2 0000 
 | ”لرححاب 1 < سس 0 20
 ناضل معىثز مولاه ريل 6راشل ملط قادت ان راجل ةزتزح | كي تاع عمم

 دجرإنبإم مم :انطاباةنموضول جدت قرئ اللطلاة غو زولافوخلا |. |ءىو كج 0
 0 مل 6 ايلا باع 2

 الاكمام قليل ء نجا ديالا ران 6 نيالا ا اعمل طرد ةنالاط لالا
 شبل اطل زمتنغي لان هلائاشز لكان زجانذ ازا ميزت نمظد كتل هنو ْ

 0 | 1ةالتلادسيظتشلب زخال ارردزانؤعشم زيان ن ازيغزمل ضيف تل مورل ا هئز عمن علال اناكتاذاظ

 مهلا نيد 20

 ثرخلا زوج : .كاطاطم الا اخ .اهنبت طيره لاكن را لعنه غيرنا طد زج ميلة ل قاد اي 5

 . | داججريولا خل ضن اكفؤتشمز علت اول ةؤضرل نط لان زعل شإ يمد ادن ا شل انن 6 .ةدزيزجوفلا 0 1

 1 ا 01 0 ل سو اج 0 7
 مدن زماان ءلازجالا نزال يفز اننا جيد اهلل نخدانضالزكا | 0 ْ

 ةهززبسل ب8 تاز نحن مؤ تفز راسي ]كينالجانئسمنانعزم) عينك ة دروس نم ١ يا ؤ
 يلد هزاز تاز بوز ماي 1 ]

 السفر شطنيل منن كاش ذقلاماناعزلا تحايل زعلتلا نصا ج3 يو جى
 عمان عسوله رمزابازجنل اشير رنه نبا بييزمانحنال ا انذيب 0 5 1

 أذال منامك از بينا يزن الادارة ملال 2 7 ا

 ابيناكا ورم ديت دات تاع نيرا ةييستلا | ١ نأ رال ىلا
 3 زب نيكس منيل تناك كالا ناي قزق يمي شلا6 كلدرعإ 0 57 ١ 12 ا

 اوين زم بزة كذاني نيش يانا خخ نا لام لشلنرمتنمرالج اراشلا را د

 | نهال نيظاتبإناكتاذ ةزاسن منهي نكات ةىوذ لس ازمه ارم لع ازرشلا طل ا ا

ا ةيودس داع ودل لهانارعل روش 86م عجزا نعوم صم ذك 2 0 ظ
 ط
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 ارلاعيرلا درو ضو ص ئاماثتيصلا تصل مر ارلاو ١ 700 ١
 ذهن ملايين شل اال ألذ ثازعض از طن ازعكانلجرعد ابيب 3 دين كيرا
 أ امال اطلا طنا نلت دازع نس دمر خرز تنبت بسب قل تن نكون بش
 طاري نينا ذاميلزال نما ديلا انما اسس طلاب ندا ذا

 | خصل دواي لاس رطب د ازجاه زوز نبل« يطح اذام
 ,ةانعنتازب تع بسم ملل وا طلارخا هون جبل فنا هي يرضخ ةنسراتج> نال ينكر
 قنوت عطنا ايزصل متعلم نك ةلازعنل امل ننتج نخاع ان
 بلم نك جازت منال لال جنا زن اورانج ينال ركز لاذ زود ضج نانا
 لازم ليس عازب ماد نيرعج الجزم رموش اا
 شلاح زع وخز بسم ينل ذى ناك ناو عزاب يشد ناكل ندع: له نول اذهان رم

 ىلا كر ادلب لمسار لسداد نإ زملائنا
5 

 ثكررا امئادال اجاَدإل اكتازكداما نوبت يهل نر هانها عد رأس ةوراءافَسل اريل ذعضتبول اةىبد

 ظ ا :درادانضناركو ينتج مقل ضلانو دناوطلاؤ دّرَدد نونا جال ئانسا
 2 59” وبك 2 35 5 7 0 - رول

 | "7 ”داهإ] أر عملا نما [:وتلاذل ثابتا انه متؤرتلا
 ناواشح ةدانلالان اكان والدم نخل فرز من نكمل ولسه لاذال ن الالعاب تع

 _ | ذا ولضل مط ن انلال الو انياب عزل ردن نون ازا كازا زينل بسب دشاالإ نه داش
 ..” امص اهلنا رمان نسل دلما نجرعر دن فمن انتزع ننال حزب ةجزعد نسبي كن
 أ ةاازعزا نسال ببسي نونم الين: ]و شاغل ع يسمي نيت اندالإ لتفاذ
 هر كتل نعل نكن زيلع | 52 معب صار الدال ن نول اذن غلازبشل اس فانا انعم

 |ّلامال!دِلَعدجا] ميل ةراطا [لفؤلس سا صالست مند حتر ف نلت عبالايلعممالصتلانرهاِلَمذقمسع
 نيل ناز داهباف نعم طن توفت زدا نجوما مانل دا مزن عبله داش ضي وتمز وح

: : 1 0 

 ملة تومان تتلكر ثفرفلا :ولص زلت انتن يلوضتج انآ سل ازعل نها سي فلكل
 «أ لاطغ قالا لاكي ان يلع! بسر نفل قير انلإءانب دش عرف هزباتن مان رلازعنانلا تيا ْ
 دش هنن دانا :د مدن تلزم ران سرلاد ضني كس, با لاش شداد
 هش ركاةللذ ناكل خشيم يلا كون ضورلاةولطلا ذيك: يامال يزن اس يقي

 الانؤذالكملد الا ثبمالا تكرر ولن لاذا امال نضازمرن ادني كرل كيلا ولَسلا طم تالين كصوت
 دك يهزيعا خلنا. وز دك يملكد ارجل نايكي( نال نار ازماراجيفطز نق نلوم

 5 اا

00 
 ل 00

- 
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 فيم 1 و ل

 اك يل ن6 :رلاتلا عطنا نولكتلاذ ككل اضن بعدما ابان نان هيت مالا
 دالال) نان نهنئ از اضن نعنزيسل بيزا جو قسما اِتركتن اكاد ل ضلاذالمالا
 اضزعين لانا بسينقتع 5 خرمالا اءامرلا يشن نرسل ايلا حدا من هر حاس ان يعدالتللابل مضاد

 تعدل وعل ا تنازل يللا ننام دب نتن ضرتيو ابطخا هن

 هلي يمس ازنعأ5 الغ :رشلارزع ظنكم لس فاض ضفاف 5 مدل فدل زب لبلم
 دخان وكام منان نهرا نناواغتلاكيلعلانن نلمس اند نلاوماؤضن 3: ]انام تار 6 ]لهزة

 0 امان امانا اهلل دل ضد ناخبا دان ابا تالا

 و داهف ابدل للإمام ممن كلر زونل سل مدين تدنن 5 ذم العض تملا

 لعب ع6 ص ديلا اكعءاامز لحل انه نوخار اخ انضمت 227 !!امورانلنمزوعس دل ذ :رعلاد نابساال

 تكريت ماا دف تنك كرم عن بي كيان

 5 0 سابالن اهموحقي كذا ا دحا ساهل شم :واطمل اذ انهبرغ ل عل زم

 ناضل اك لهظ أ ب لش ةدالتلا م كلعالاهانلا لطرد اعتلا خط امل ىغ
 0 م ورخام حطم

 ملا متاع هواش فلا اهلا لعصر اناا انزن كك ةولتتلا هك الم هللالمنلا

 دازعر2 لازم ل طر كلا زعزبلا بسب. ءايااهتليمتيا مرش ناقه ردن انجرش ومراكز

 نويسزعزيع |6ةركالقاد فاز انامل شوه نا ضدج نانارل دل دا السافل نر لوب اب
 حو توا هل م وسسم و و

 ٌكينالاجإلا مه ب ملجال ف ناش زل ب هد كلا بحب لكي نعوذالا ظ

 | ةلنيماطس زرعنا بمنع أ ع هلا! اوكا هر غران ماتعلا ا

 | ظتالع مامن ود عزمها ضار 1 لا رضدرل الشاف ]داع انتل رشلاب الالمشادبع |
 مسد ايو رمال تيل جل: رج بتنا

 دس ل1 رس د11 تراهم ده

 2 "بسند هامش ضاع نوال وهو قاتلا ةرا نما درسنا الف كوز نعم زيك ف ذاع نرنلال انتي

 ريل د تل لنور هذال رت ِلَموقادْبصٍ درء ناز وطن ةرعي يزامعن نلت يزين اعدك قع

 | مرمجالنال كاد 'سصزال هذالاتاف والد غيمه در ]ف سد ةاماننخ

 | 10: ةازثل طق مانا ماتم عمال( :راشالا غنا لازال لاذا ياي قاطع مال

 اذالاط لخالد تلصق مرار الإ نع ادع دازترا رمي ايلا مدس سيكس اذنألا نارا مذ رباك زج

 0 لا ا

 ا بيسو سلو ةرلتنلا ةضناول مزال ]ماذا اذضنواطملازر وال
 | مياطالابةراشالا طورت مازن منذر ودروك مرو اة لعن ةرا ظل ازوعرمل »هلم تال صدفاوأر ١

 - "هاه ذيول وق از الدرب كدر ننكر هارفرد يقعؤا ظ
 نكن كحلازعرئاز 3 موتدتت تزن حمرمل اف نيازعت ازكزج انقر لنفس فيل ماا 1 كدي الع أ

 | لضاطاسنم ولج رفا زاناود طم غال نانا نشرت هت ع لك 15 رنتي ويموت ديؤسيع
 | 000000000006 00 ذو ممالَحِتتادَع |

3 

| 

 ا



 ب م مب حج يسم

 :.كفلإل لاباس المرا الم طاوس دز نواس ورا لَم هَمالَس قيطرحل ذيتاك ان جز ىلا

 : 22 هد عل اح ارم كلزع اك ازعر اك - 000 2

 رانا لانها 1 انهي زعلعرز نحيل خا بيم ازيد اج كسل ]ليف

 نزع اند نان شلا 6-2 ا رخال ةرلظلامطتم داس هلارع

 دديعمتل اهمال جولشملا مدل عطني 1ك يلق تدانسلا] ةركر ةراطلا فن انفع دوضرلا ضنا منهل ذ خال مارب ة از

 لعمار ابا شل أسر راتب از عر امل ازداوزل اضن تحل به”سسا اللة لس تس تحري شع نلف زض اموال نربؤ

 هر مس دسم ةوبيمو يمك - رشف

 تاي 6-0-0 :وانظط راف ناهنملاب ادارة رن زمن ان: تكيسراللد زنزكلا ل

 1-1 3 ْ لهو نيمو كيد نضيف وراجع رنا ةةلايزيضمن

 0 ع 00 للا طف يدوم و يونس نع بيلسيرعت امال وطار مغرب ١

 - اانا ضيا ىطيلغ اعمل از لح خال زماطلغن كين اهشيالد تفداك (دارالل اهلهسمير ني ل جلاشبعل# |
 ا #2 ارشاد بالامر تضاإ لعالهنمم نعال وؤنف ولل اراب امج له

 ْ ع ذوو ساو لل زعل شن مطار دزاير شفا كسب نحال كن] |
 ا موق فينش عيل عرس يسحب :داخج ةلديرتجفرساب

 !خنررتلا
 طل ا

 0 ا 5 امم الزلم نقلل ! ٍْ

 100: دن ساكو كاشم ةراضلاة دام اخ لعدم [شندارا اذا هعمل |

 ظ ّْ قمتللذ ذعطض]م اناخارابلاطنارإباهيرف اطر ترام مدَو مرت زرق جض ضرال العز انازذان ين نولص و نئك اج اََع

 لا 22000000

 ريم ناي ارادت لانكا ةعيدزت رابغ بيز معاك واية الردالل طييطانذ ْ
 ةراضاإت اطال تالا "ريض ةماندف الخلا ازا اجل ازيع زرع هل ازعشم ام ةنق اق ذاهينط ايل نان ادن سانا )اكوا ا

 ا ليك عيرظانلا ةضالث خال" فلا ينط لذ 1 طعام اال ثا جودا ف سيرة طفل طن هناعاط كن كنار ْ

 1 ظ 1 اا ال نايف ملا املاؤوهت لجل مرار ننانخ

 | طيس هضم صمم تكبيدافرنلاهرا) جتتمانص ل املا م مسا
 نكس اةفريرج نيهتاع فلج 0 ارز هلت تزوج مز |

 دينويخ ويحتل يزال يوحد بس / 5 ا ا 1
 نعش, اياللان هداعألا ريترو اووهَوط :اببرخو ميال 0 موجع اعدام

 امال زسغغز مازال مب نيمتي رضي رص لدا نال هزشرالازيسك)اذ مومو شرف راض نيكل غلا

 0 تدوس د دوبعكا اضرار ا ءجيز'تسيميزاابال ' ْ
 اانا ابانمل امل ةانج نب. سنعات مل نرسل فعل ننام دْعَس نسم نينا ا

 0 لا زعتلأم ل ةرط لم ادَم كرعري ؟بنيازعل اسخن انعدت انوع بيس ٌسااللاظنال اعوان الم وانا
 2 مطالع لطز انس نازل زكر بسب افرام لدا اوال مكرتلا,زمالالا اذن ام ]مدااسعِلئاَكَعَمْلَص ١
 ابدت داد الكر تيل لوريل الا زل : ها ركلالب اسرار كتال لهن اء عاخالا |
 جزع ع يسب مهر اعاالا لعل والار اناث دام ءاَتمد|'شباِرعاَماَتمرَنل امارخل انه يخلد اهوض |

 تيوب كنوع دا ندا نع اند احن نتا كيز عنك تعز طيزلازك

 قمت لمع هدانا ماطاكي صه ا ىلا ل 21 2-12 فكلما



 002001 نال لصلط كاي زرعنا و نام نركلجل روكا نخل لموت خازم

 ينل هنبادذ ةؤعال يكن يعاإ ناتو اكدت بسد مد ايصعإل اونا و ناكنا هسابالف هنن اجو 3
 مام خلان تم مانوعد ناز سبآس «ان د انبااد لامع اصح هدوم ندير ك1 تانيز لدا وح فركاك

 انمن منشان ولضلا وع ترا نط لمل الن 1802 نةن نع نعني اننا تيبناووتيدلضتلا 0

 لابن اهلا ابل مارس لالتللالجتالارسَس سير يملا ميل ندع زمقق ترحم جبير رنالا لاذ نا
 بوتر نلفت طنب ومار امينا طع ناد سنان رك راما كان رثطع يل نوك نو

2. 

 دةالارم سنع دا حس ل طع سمسم مينا

 تااللا ناسا زرع دل جازن الرام انج لاين سن ا وماجشد 0 ات شا

 كاذاذ فريدا كن زمام «ساست هكا طع ب ردو
 سير خلالخ هلل اهةيراجلتلا 0 رش ا

 خذ انف نكتار لاس ةدطاعن عب نفر شرغدا تسيح زنة عزت عأ تت للالع هادبع هلك كت 2 5-7
 طر ضرفلا مادا ماب نونو طنا كومو نية نطإ رانا كيرلا واصلا 0

 ْ : 0 بيست ]ميري وسلب رب و ووطحاا تال تابعا ملا داون ن نافل هند 0 ان
 ةفصر ةيرعت نيام دن نعم بز اتي نع 0-3 هاغ لانا: لمالا دن ررنإلا هذ اود "ناظم اك داخ : 16

 7 0 دل مير نتعاون نارتو بلازا تنس دحام ا 000

 دقيض قال للاخ انمي نابي عامل وبدت قانز نجاد من ١) لال تلف ذب ضرار ادامج م

 اهنا دل ابجتمرن ماخذ كا لازال انت ”تاياذلسل ةراغ كي يطق فر بيتل .قفاطلا
 تمارس انلا الملا يزب بل رعي نم[ نبع نلمح ياللا دامت اذ ايدو سم تالا كبت 0

 هو 35-00 ع دعزععتل ذل ا زاربو ماض

 ا ماب ية ديزمز ريم داخز داب نكت نمل ةريزعا قزم ترفه يكدر
 درج ةضالارطهل ايدل رن لوز ازمة راهد كتر ل نبذ نا هلق :راطلاختركلخلا و
 و وإلا ١ تأت لسن ءانا ميلاف اهنا 1 ا 1

 تح هنري ءاشز انما طلي لسد رن اناس رانك الرج رانعل امرعتإلا] ف مودرن ضقت نولطلا اماما مامن عحباد
 00 ا

 تالا 2ع ملازم هنا ذم ذل ارضا داانتنيئا عدي ارم دعب ديا يلع لرهل سيق ددوا
 وقار اان (سل الماني[ لمرقنع بسب از لنزار كزعن انسب هير طلي 0

 ٍ بارا نجدي 1و تاهو رات
 نغ و ل كن - تاك كج : و ا 7 ركل 2

 غم يالاظ نع / نم ةراطلا) 0 ف 5

 لا يظوواضلالبتاأتا ميِسا!راللاط وتل دان نفت ةراسلا لذ نكناكان )العم اصاب وزعم 0 ا ذي 0 ل نوعا عبس بي زيبا وامود ناوى زبتتالاز قدا ط بجد | 0-0
 ٍ يسار هزعراج ني بيسرزاج انمى دوب نال شخ ل راها ذوكياا فنا الكاع ص طهي لمد اج

 رهف تدان ك2 نضال لاو
 نطير بيتل خذ ةرتلاقل ابل دارا مدل - 0

 انيرظلاف دج يحض دز نا وجتازاكرد منال اظغرار اهيبونملا اذا نول اذ نهيب ل رام د اك ةرالرتلعةمادنع ! 0
2 

 دالايسلاع رت ارباب نمار ةدءزيسلالا ُى ادعم اع ازكنلاو ونصر ان انزال ين برلااميومل 7

 مضنال ل وسضو طين ش ا ل ديا
 1 8 1 1 ١ ّي 211 ا ارباب ا بأرل نهم هو امنيات

-2 



 ب سبب سص 01 22 صا ٠ جر جس ا ا رسال م تا ل يصوت حم« صح: تح

 5 م ع ل 5-- 0 ا ٠ 08 يو : مه ع 0227 5 0 . مهي 2 نما نمل يا و

 1 دل احلا و ل اي يي 2
 مح ب 0 هةر علم 5 -

 الا ايمرانج نتن شالا دع 22 جس طل بسلا

 211 _رأر تونا ناد امر تو نعت انام يضر روشان راع
 ايزل اينو[ كرو ميرذ ئىلم ذيل فال زان لةؤسلابارعتانغلش تسب 2

 ل نو زاهي زا طعدض دكا زل ضان دممز حير غ وش نا دنقدنكرااهذنت كيلا ْ

 لجامع هال عرعر هتك شلل ٠بسب اضل ةرزععلا كبل هنن وزال خ ظن رك دواصرد ةطلغة كت اذا

 ١ مز كءاهنانظو لن انل ام هد )الانا طف نزكلا» هراضلا) م ناجز صراتل) نلمس ادن ابان مذ 2

 9 | هزاع سادس درو داو زميل رص مرا نلازكز تلات عضل جن عنع بيرن سك مل ظ

 الل روز ل اولا القا ناذهتامرامْه ن3 كيعل نذل اناهائونوه دكر لو ضز :ؤلم 3 فطين علام

 دلل تع اماوزلنانلا غنم دن كايا نه وتاج هيا: طب

 ١ هب جارد نسا 76 لَو اناا التسلل رميواص لد اذ ناو

 "اع دعو هيجل اان: نردد ههنا كيلا“

 7 دز إد لج عزلاذ ذؤتالثل العاب هرعت لاناكق ابل انصنابازتل اضن ازمه عم اط نيفا ونحن |

 ب اكالازبكا ازا فلمن امدالم انمإلاز معو 15: يكيرل اظن دن رلال) ضي رك 7
 ؟

 ١ ةةرادن زاد ئنعرك نيازعن انصر حلا اند اني دو 19,52 نط رع علما 7”

 نعال لازع نإؤتصنعل اضن ضي 0 ا! :واتعل اسال ةوان امتار تركي ناشر ولعل امنا نمسار ص ابا

 ةعد ون ح است نيون از انالانواانزك اك ىلا ترد

 ع راطتب نزع دعس ,ركسل ان عت حركي ناضل جر | نمد أمل ملال سارُسم هزرع وجدول 0

 ا 11و مدنا لطلاب ةمكرت عينان ازا الأ تنم
 1 ليغ ءجَو سر و حاتخإر نب ةولصالو هولا تخل ارسل اه وللي خت نراعالا نلوم طرز رأي 3 ا اعمار اا |

 2 تب ماه نم هول ارلص ار نال اور م ةرع ناجل ينل اسال يت شمم.
 0 2 ل ٍ باجر جي ةعو كانو ةرهت والا فورا أواصر انا نلعنم ومد رانا ازخفاوخ

 0 0 دعم | منة هرعت لك دون م وهو ةراضل افاد مر سن دوش زح + م

 لا "يحال را 1 رشدان )كلمة اَْع دار زلحلا ب نعداخ زر يعدل امر نعلخن #بسي نوه يما
 ظ 0 ى 0 يد اطلازع رهو نوله ةرضمل: )0 مدل الم لمنال راطلالخجسيكبنا ضع
 4 2 0 اضأأ نامض] يمل لفل نرازامانةلن تجاري نقد لا ةسنع فيي حاثالا نيكني افا ن١
 ١ طاب دانة دبازونماطيزعنينمال از مان نالط تسب .ازجال ايل رانا نركز
 2 وس نان كالا ةزكين كرار رض كذا لاض اطل اباد فرك 0 واوان وةزتز فلم

 2 5 ا لضم ال الا01 طاش يلقن شت از ك ثنادز زوز عر رود اخ جيقلاو ليعلن عتيج عدت #بم
 ا نال دا هال ليكن 1 7 دهسا هوم يح هوت

 0 ١ 7 1 امورك ماخازن: بما أين يس هيدي عا ْ
 : 2 90 1 ل !عنانا «ءالنملا اهب عيشي ِ 0 .

 ا 2 .انمأ 6 سلس «رململار ا اهلطهف تزهر قاعي تدان 8 يي اما افكر نشملازاها لنك

 1! 1 . 7 1 2 سال هس وب عمم داعم اس لثمن ل ل امرمَو واصل داما انوثم |
 ل أ .

 را
17 

0 



١ 

 2 واتس 0:لرتل الا قمل ادور اوال ار شجون دوي أ! نخر النخنرنالا - مضل

 لوم للعش رنج اذلانمذ يل نضل دس
 ةتنجوإلا لل مزاج ولعت نر ةويزعل انضر ازعَسنَعَرخ ا نزطل طانعيلذ قر زمن امن ,الة نفل :لوذ |
 ا ذانلؤ زلت ةدطضل ةىل طاهري اذ انزل اهكنرانض لمان :ازان سنن ماكل انصار الص

 رخال افا ةزيشال : د يملا

 ءانصمل للك نتش مال اخزاضتن مدر نعال نيرا ةنيندالا ااخو بسلا

 يدلل ان ؟) ل شاننعمل لزكراعنيازجال ان 1 بص

 كالا كاف ذارخ نوفاك اً اذةزقير انترلوك اكن زلمالانانزاز ثول ٍ

 ةفق راصد نمل نيبال د تيس اذاننيال اهل لذاناوكالبدانل مَ
 قاطعة يزلزل 8 _0000- 07-00 00 بس

 اريحا 0 21 ميسا رك مانع

 10 22121111100 سنا (كرسحا
 ذاةب كاطع غيض ءولشسل وز وعلل لزشلا ل نهض انزع 2220111111
 خا زاهي انيس هلال كرر اذان ايل تلاع قا مل البت نمت. نيبتنالطبت
 هن *دْيمْل و ذانملا عليرمب هتنادانن نا ءازجا واذا اذ

 براتعلانوكيام ازابتشلاناليزدقلانضاغااغال زمااان الكنب بام اف: هولا

 حدا ناكعلال قتل وعر ولشعلاز ري ضار شن الع ةحادنجعو التان قادير تقل زبن
 يعبأ ارب زن اولغ تل ازع ءاذؤج ا دبا غدت تسي ذيج مسد وركن اءأزجازإ طل اهتارخال ملمالا

 ا ارزع نضر زملاوامدلَصل ةالعزب

 كا :هياتلاف ودان هذاا لل نكهه ةرشإ كدت ادنع رضا شبائيسل ريزتر
 ا و ١16 ايةراصو وهلال دزثل اعل لف ضال 6م اثنا

 | دمتضمان نك انكاك ناتل الر هنادارا مئاوالدالالؤ دهان لدن ادرزرإ نبات وتاكل دال ف تللنانالؤ ١
 ر د ناكل لزكن اعتلال زعزع سلا دل رعد انج عري ل ز ازعكخ ا زكرتسج» اكره لالا امو هئلطلا |

 ٍكيحافنناينمضي, نولاعضيتكلاو شيال ذا شل دلع طاطا ماا شن اؤتزلا

 | لفرص ينجو كلل ةرانز زعير غما وقام نضالد كبل 5 ةينازنكيتشانو غض حا

 ةّيإقْناكن تسال ل انضاضزي حلل اهنمل لوم وسل اكل كيدي ة فم خف طلعنا نزاكملا حّئياطلضن هك 2

 د اش ابتدا ئلةبق زنكي نا نجر ص را اخ :

 غياشل طلع شادنج زاير تاريح جيد لع 6< شاب ةسضتمادا ين اذا لزب ناهرخااورمجغاذ
 يدوم ضاز دنت جيبو مك ٍومَرْولِم ناذللزماةزيمني ]يتلا

 ا الاي حاو نو لافضل. رج اول 01 6رش .>ازك راد زكر عد اعقل

 5 لير لَم دوا جل هادي از ءلطلا عض اخ الطلي

 0 2 ]لأ بأ: ظل ابا دل انطوت نم
 العش ارجابانل اثم 6 ان زرع ديا زادال انض اير بسجون ورم



 ماتور ثمر !ديدا ىرل جرم ناضل ان اننا 0 "هكر تالا
 از ذاب ناشب هل رنيم تزل داش رار ازعناغضز هني

 :ذاهال للعلا كر ناكر نعاشل ليل جايا لل امل رك باز ن اكتم ازعز انس جك نع سمو معنعؤم

 دما نيو نانا نيني شل قرب از زها نر كراسات بتي
 ول ناكناورانتاط راسل ضيقا زاكنالربلل ننقل رافت از ورد كرز ارتفع لصؤا د
 كن الانمي املا اهبل زعناون ةررجسإ جي نلعطقال نيس لكرسي طة نهوض انما ١

 تزماندا كوب 20111 رة اكوراهن عدوا تن ءاكر مخ ليز عر ليك
 2 جراد رب رهلاكذ نددز: نون جد زدو زنا دانت دكت ذك اجلب ةياداطمال قوتي
 ماهي منقل اداونخرإ: كروان "تيل زعاشل طلع شاني الاثنا مكعر كنت فعن داش ثق رفنيزع

 ا ةللكد زازا طادنع جب نييالاصرا اس بياللا هاش ادني لنلذف نب كان هشق الف تلك

 داما ايما ان لرب تسمن ةئذا اعضاخ ثيم 5 ل

 لازال اندست ومدخل ننال ننال نما زال ازا العالزإل 0

 جلت كلنا اًماورن اكرام: :اهنلا عب كةرادترفتمنإ زل ليان ااه 6 .انضت طن زمنا
 راع اسست هذا ءاشنانل نؤمن جاك اداتدس]ببانوهد اكفندداينزكا امو نهتلا خرج عصا اومابإب قانا

 0010 اشاد هدج رين امخإ هر ل لع سادع ل زعرإ الل يعزك نيل ازاكْس اقدح از

 نمد ب اش اهت ةاهر وتم ]واتس طعما زوج إ كد تبالدن راد ان كرر لام دظل ة زجل
 اانلخم ليا اذن لدخول هوا ة نوقع كرم مالافدنباف كن لب هتجلبتل اواشإ العمار جبع

 5 اس دع ناز نمو عز هوي ح از لعز ينير اصمم كداذإ اذ ناضل 6 تل نتا اثني انشا

 “ در د طماذاة اللد نرتآل اهتم ضو نوكلالن اشغخاذا اطغ اهي ترش حنا ثككر) ازد ناش هن لندن

 "16 دارس ازد وةنت حازب نسوا زن اون زعيما يبون لل ر دل د هكسلذ زل جو عضو هسة
 ابعت دك زيتي اف زول ]يانا ناكر الني الند سياتي زن كت نو اقامةنتج اضن

 ١ 02 تم ف ازال ع وسازنتج تميداناالاإ تالا مودال ال ايه ظياكاه تم ةخل شل زف نيالا
 2 : 52 0-0 لراللرسلا السل امل ةنطتبزت عرج ع بيوس 2000 ليز عإ ال المانع! ب ازع

 كرك .- نطو ولع همي مولا ب[ دنرسا» ذو يو قاهيبحي خل مة عاتلا
 ا ب ا دقافكنن هلا جدخ لناس اللعان زير تلح راكت ناين عاش
 ظ ا 0 أيدت زم افدن افانق ترسانة زلم تذاكر فان جلا

0 

1 

0 
| 

 نالا

 ا ادوولا م زف الرا اهدذاذا الع لوح ريل ضيدان تا اضن وأب هردلا ون نات ودنا
 0 اند :ودد ب ارعلا

 لا 0-0 | نموا اضئس د انلركمز هلاياناجنمال اطال ادع جة ذل اهةيصخ لل ارنب قيل ابل ازا كركران

 ١ 2100000 انس كانت دات اذه وود مك دحر سةزددل نسل نخل دب. رس عزز زقددعز#ببم نعت قاتلا
 500 .نا اع نال ابخنا * نما لان يرل د ندا ككل نجل ذك :اننبنإ ايقوتارابالا انضنلدالاز ملم
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 اذا 1 ا اس احم هجيزاةل انزع
 ا راكان نليكنن ضب كسل الخزنمثل الط اكلنا فا قادت اسقف مهرس الز ضل اذ نكران قيد
 كداب ذل اثمل نبط عر از عج اذا ادالّس تاغ ارةلكن اركز ة شما شع انكن انا دكر قت
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 | ذكر نعاني نشالانل شابا از زواق زول عيونج ن ريتا يزد
 ياض كانع راو مم ندضعمن نأ يبني مس 20 هنن المزم
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 .ةلكيطش يعمد ز نينار المر الشل عقارب ناش ل0 الن زديج را زعرإب
 تره جرس وو يروج سدا دك ظاتا
 ان ططج زج رئيسا هنري د ا سا ويم ل
 وكذا اكد: از نو قرع ١ ذل ازرع الك قادما اكل الف ةرالن ندع

 2 نيدكر لضاؤ رن  غاوكز دمر لكون اندومي افران كال هاردي يطل طن دعس تام || اذ

 || جملا التل ل دقارنج جلزعر هرمي هواش ازال زن يوتا هقينو انطق يضل والاسلام
 لزيارتك زيف ل سنا دإرزا زج ززكلا
 مضر ادلعزكلالنادضال ادرار العا هين اهمال تلت الع اهني انال اعز نرل ذا املعاشملال انجز

 نزعت زانت ززيتاوت كنز زكري قادتنا دلالات الهجان :
 طنط ةرل بيديك اكوتينزبوابلا زيك مز رخام

 كرسي زكدشلإ اوتار ديرك وبكل عمر ايسر
 ”تانال كورلا تزداد غلاف( هرب يماضالا تورز |

 اس 2 نيزك لجواز اذهل ادنرامؤج ات

 1 ا ور سر هوضلادوا رك وتر خود دار [مت نواف
 ل اناذاز يكد ناز نازمزا دشتي ةؤمجل ةباكالظاخ اضيف ةننكت علل لا
 تهاوي مزنيكمراانلاهلضل ]لعدم الص جز ناهنجوقب ام هزلشمل تنام من ف راض امنت دبر دلكت

 بانت ةماظنيلكرألا] ضر اول اطيل تل هد ناعم سانا اهيالاظ شن نط شنت رت ناقل نا

 ةقءامريللا.ؤللصلصلبتزعباشلابمدمادسعلزعنلا خرا زعمالهز نكز يت ازز جرت از دع بينو |
 لة كبق هداف زج زازمخشلال 19 ور غن اكعوذ لانك لصيف مول ة مضي مكؤعتمز ني نكي وذ اكد | <

 قخز ناحل ]ايتن نادل ناكفاالابشنا فتم طل ا اهيبتشيرإ زك ياسو تبلت اانال ةراخلئ يع

 اال لولى داةزياشل لاش نيران رج از عن ب زال انزيم زتالع بس نيمار ادع

 ”ةفطالع م زبنابو ا طا د يسسصل ' ( ١



 : لست زعنل اننا ةرانل يا بلزع ثرانا

 ذةزكن ابا زمكر طيران عاضلام قرير ةناظ هذا ارْوئَسأرلاْردْن اظن اضن

 2 اذاط تآسلمت هال هن اشل كبك نادنع لركن عزاجتي اطل اداه جال اظل نالئال ايش
 ةيالزاكنال اننا هلل انس ين عال ةرشل ليلك هنارنج يزعج رهلعلا مير اجنانن رهاب انعجسبإلا 1 |

 ْ ا وي ا يا ع ندب
 ةسرابللاة شلل لعاب زكمل از ززعزعناولمز نيت ء ازيا عزعردسيالظانن كيا
 #0 ناضل ةديززم هن اولد النت لذاظاضإة داك رجلا )تةرديمشالص انا

 من مضل اهدنا لسمك اند! ناطر زير يجر ناي عتركو لهاا طعن نة داذكرا

 0 م
 وقرا ديةزضم اذان الادني ادا طن ازجوعزاجي ئباكتلاررجسز غجز الي ضلاذأ
 نزل اذهلتناز بتال ازاي تامل نضر جار ضر لايت العلا
 ةهيولطم الا زمنتنلالا ذالك ذارئانلا فار افا خ فس ]راني درع تانج تانساهاشناول انيالا|
 هاا سالي زعزاوت هزت جزع ارا اطعم ءانيبام
 ا اسجل يجرد تسئل مر ثول زان ادزمبلغ فر ناكنال 6 ', ثمل [ماؤذا نم داس زعب شايلك
 نكت غاقلاز لصيف نيزتل ازعل انل رشا الع ادع ازز بيدي يزعل زرعنا
 قار زين شيرازي ننال منيع داخل اللة ضب بكر ل ناك سيل مزيزا "اذ ذيكذ ناكالاذأ

 ليا يحال يزيل تسيل علا ءانضلل طعن ازنآل نان مل ظ
 تاغ عزب جي ليل اقبجو ناهز عك0طبزدالنس قفار دتكت يله م

 قود الهداة ركن لال نزوة ياا نت نان يطان
 اا ا نرجو لن زر ئانط ظل يلا نانا بق نإ تنك ناقالااذتض ذ
 هديتي عساك و جزاكي نيطباشل نامت خلاء ععسبالاداددنلا لع زع اطال ادق بال

 ينيك مهلا طا نال ذاع احواش يرسم بانل اند اطمن عمري يا سلا

 يني دوب تس بينيك 8

1 

 0 ما دك نه ؤدناكازاانل يدنا الان زطيطانب ويعبر هضر اتصالا اناَب
 7 - 7 تضل[ ملغ انغام ذل داع اهيل اظنينكت زيلكت زملائي ما

 رز" وردا ,ى | 82و لخلل زرار كلل ب ار ديد هرم
 ١ 0 2 عسسل ا رزلاف ١٠ر1 جي... | كتابتي اضل اني بيتين دكتتن ناداني 1 مرا را انمأأ د و طز ا بنج زعز اوت نازك نعال او نافكمز زها نزيل بيا شاع زمزم طز وزنا

 4 نن) 2”

ٍُ 9 

 : يهمك يصوم
 2 د يي 1

 2 02 لاراب بينمإ قرف اذ كشكش انادزمظ طز "كك
 دلاز :ال از تيل دجال رم تول» الايحلك



 - | ةيزنلا هنن اعدت ادن ديز عل يزكر تويز عتسمل نعت ورم لف ئلضااؤدرغل فر كاندا] 1 / 0 7 93 ١
 كتينفادنبل اة لرالاانلا لش زبكيزعا د الك خجلا كل اث) 6 يجز كيسا زعو ظل زج بس غرف | ادم امال ا 0 ول
 ريَسْقَملارررلاذال ء امنت مهتم ادن وزضب لموت زب اةدنيا لنيسازعناب زعؤيوطل انزع 7 0 مر 0
 ْ ة/لزلطع دال نما زيتا فدك اذالاغزتلزيانسلالاث لك صير ل زعنغ بيير لن خان 3 000 . ثلا

 ظ فشلنا نرداناك لوران اسأل اولاشل ان ادخن ارززرل اذان (2 م كاطع ميرا لا شلش زي انترلاذا 6-1 , يظن إنو ثيل لذا
 كل 1 ٌ

 | اني قلاع انإل علبوسنكن ,راا هلال بندا نكهات نال لو كرا قطعتين ف ل: رنا ل

 تتم اكل زعباشل اياعدتادنلإ ذل ن6 لان هنن اضبيبدسأ اذ كتان عتدال لانو 52 0

 نيل ل زينك افجتيمذال شل قتق نع دلي زدنا خ نين وطزعر تو عاصي يفاصي | انما » و 3
 :/سلوال زك اطخترل اذان 1 هل لاعب نا خز لل هز عع تسي كاؤاصز ف غل ادني اذ 0 ا 5 1

 و در 0 ا ع هيي “1 0

 كر كرر طم اذار لاو ظكراهنال ةراطسل اد نلت امال اهي اذ امترانحيئاد اهل ةازم ا رع را
 0 و سول ا َ 7 ت

 ةوهلإ نعل اسلم 0 ع ينل 7-7 تلال ةرنسز ةرغنإ هند زلال ةان] الةشا رن زها لا خمجي الشم نلاهنا د 0 7
 عزها دعزبا تنال علاه نتاع انزع نمدنس بيل ااناز ريغ زوانلاةتولاو منان | الص 17 5

 هن دع جدك 0000285 نط د2 فذ
 لانة ن2ل مانع بح لش ناقد زعؤلشب لزازمزعب يكل تظن ع : 06 0

 نور #لع ياكل العضيب ةنينشا لج الزل الن ل كلمنا هازل لوز نأ ذم أ ْ
 3 هد باح نافيفوي هذ اكد لوول جيلان ةكساذد كو زينكر هالطله لانة بنر أ 9
 هنزل اف اهلحاالا د هَوطانل امتلك انيك قارن فو تيؤسزرا|ثالالم ديس اب وهتلا 00 0

 لرد تدني نة رك زكي ارجع ارننسسلا#بي يطل شال | انس ا
 | ةطدسزا بياباضعإلات طامانهلا ذكراها غن يتحلل تلا لصر دك هر رز ةلخ | نمر ريقاضت 2

 قتيل نكد دازينكر ريض زعبل للعقاب ذل نعول ان اراجع رن يلز زكيكيتر 0

 انها ةراطلءاتن نازك ةراكرادامط لان ار نكرة صراخ ودك ديف موب | | <<: جبر هين
 ل ناز دناةنينث الضنك اهولخ اف اكان لكي ناو دكر لسن قيد شجن هني اتا 1
 ظ كسك هس طاحت ورنا هس ال اطيب اىنشبال انا ٍِ 8--

 يعلو ادخال لل قا زمب 3 مثلوا مجرد اخير اللا اتباسلل افداند يشمل مي لل م
 اددنيمنزال اا دز إش دج لطاز دما ال اد: لون اقل شلش ناكر: ارت زا 0

 ١ | ةططاب وإلا امهتادانهز ثنا ضان لل ليل تنام 0 كا اناكو 0 1

 |ةاشإديمطانملزوطاز حررت يدل تلات نفشنإ سي ةالاتانا تضالافكتادنم | م3 تختم موا
 دانيت نرخ نيت بار ومر اناالاطكابةنهنا|اجمان0#
 | ةينازريكذسن ديزل جمتي هائدانسر كك رز ديعشا ماالاشن ةوتي لزازح |. )07 ىلا"

 أكو سرالط انما ذ ناكر نكرر ناد رانا اكاد كنا كيهتين ان شراك انسخ ضي ماا 0

 نايل يسافر يراقب د
 00 ا 11 ل
 ردا تاهيل رمش با دايكن يلب شل نضنرتكآد زلال بان اطال زن ييلا فتات الضنبا | 0 ا 3



 زلنا نمر ناضل نااار درا مالك رجب اداوم تكلل

 ير لضم انال اديندبلا ننال ةيشارتبتكا 0

 يدان ف د م بو يعم
 هيل اشرح مسوس نفت ضاعسلل ناي كانط نضمل انا وساد لدا لن ادزئال العا ماضسول ايزكال للجان
 :نوكالن كلذ لل ناش اال ماب اهل راسل ورايد ادنطره اعل اذ غسان اذا امنهالخج ثنا خال مانجا «اابنإ

 | طيري نزيل هت سله ديل نين اال نسا ئيالج للطلا:رشل ملح م ديانمانالا انمي أ5”نيلفافلا
 ةزراومز ثان نثاؤر زوران: لاذ ضر نيه نش الو تال الت دنا انل اي لضماشل انل !نملوخنا خب تلة الت ناال اظن اناث

 دعوبزمي' نانا اذدغي يشل ناسا نوعيات اا نييردرنبج م ةزبك ا

 الئ اكبريندو ردة ص)سي نرش الع قارنت عيلز تباعا ءارتض نما شال ]لى اضل ماهي نان بالك
 جرالااتآلارازن اةنكر الن ءان اكتوبر اننا نول رءنكد د لسد مازن دكد 6

 اي نعاكو ريل اظامبد انا نثر اقضي ؟نيالل راش ليكهتادنجي إل كهل خل هلع عرب اجازة رعي
 4 ازئب يونج ع ها ا 8 المن 7 ا

 ا «نيضزماطافنا طقسا
 م ءاملإوفاهبثالَد ةالا
 .اكعيضارين نتن ذم لمد

 ا لاف ختما هال

 ,هتيعشالد إب د )لاء ضم

11 

 / 0 ا

 ًامبانا السر راذال نرش يلق ئارنع هزيل مير سال ناو نكست ضيا

 ماه ان نكر لسا انكر ة]سكننهق ةنزلابا ونتاج عجرامزنؤكم 22 لا
 2 لن ض ظلال: 2 ناق ا اناا هاكات

 ينل ميرال لل ادله هب ذز انوهتل لفرح خال د ابكر طسضرطف شلل لف طنط ض ته ذز ادراك ار اطؤوطتر ل اينما
 1 طنا العجين زمول فقل الدانال لا :رضانوملا ةودرالا اناني غلاف ضي زج أ

 هلطلاة لوم كل ة ف هتد اسد اءالصا نلت 52ج ر غفل واش للك ف ادع دياز عانب اهضبارخخ نع بج عليج تدلع رجا زع

 دالجت فل ةمرلانهن انتر زنك لص ءاذ نار. ةوهَم كر لص ءاطسن ا نزف عير امشلثأ رولا دثغلانا
 دمي رايك ا اءلؤ دبه دزال دات براوزيكرلضيلاظ ننكر الا ةٌيرالا ل به زيصتد ابدا ًة ضرب
 نمار انجل ني دقي زيمر لمني ندد( كيري جالا هذال از لش ضو انطؤ فول م زم اس

 الالبان فران دخولي وريني ل طدف دج ناقيخأ عونك
 عام راكان يحضول اذ كسي ميرال دشن اف لش مضر اذهغنومول ارا ادخل اوت اوينسوم ونيك الاول

 تالاف نمثل غلب مكسب زمان الكان ونت ازيرا غينيا تيزي بي مدا
 0 اكانبا منوه كراج ف نيت نيل دع ناس سنا ةودانل اعلاف |ئارن ]كاد مذ افلا:

 نا نضارة اسلا بج نع تانغ عاج ذللك خيرت ”نالا صول امل نخل نرتب عنز ربان

 هلل ازدياد ناطق ازيك لتضع خالاولقاو حرت رش العتاد
0 

 1 نم رول املا ةيجزعنر يرجح اح 13 طز نغم, دنا نعل دل منتج دي ازين نيا زها هول

 ميد تمرد م مم مزيل: كش قادس دام اكصالشزي لج فرم دال الزل ميرال انين الافق ب 2

 دنهتبروزجت جرت جتك هباقالظ زن لسن عل نافل 6 :

 اعاتب لقمثطوفد ننكر لوفر ةزدال الزب ذانا أ را م ديت وحان

2 7 

(2 

0 
 1 م ' مر ا ا مم

 ديك ارق نبل ( 038 ع



 امل 05 2ر01 هاج للعود دات واف بيرج اند يكذب ىدره م كاد اناجونخ اكل

 | مارت عج ل نو عظ نقي راقل ع ان نكم «اصي زوم دل ناداه ناكر دياز بنك
 الا زينات بكرا ةزيكد رمال صار انا ةرشل للك ظ ارت هيلز بز

 رخنت هنن ازتة ]سانا رزكأل نيخ كحك ان تين ينلكو كوفي الإ جار عازم .انإ ليقول :
 ]1111110 نر نوع بي د اقع
 اكل العز ويس ذاز 6 هيدلن كارول دنت ا> مالت اكو تنل ضان عش كالماالالاض اطل اذو هتان

 انما نصا نان دظط الك لن !.5دزاوئ نم هتلر كيرل نار خ كر نش ل نه اي[ تف تف شلتها
 ل م ماا

 انها اك الجلل اهلك رنبشرعنن زي دحن دن ثان طالت نانا اذان لةزكل العلن م: كبل

 ١1 د ل يا الكان مك طا ضاهلبان و دازيككذذَفد
 زييوكيسبل اشار نغام أ: الكيالي ليتم اناا ناني يخازيرظ نزلي
 ”طزهتلا زكي نادال دهان زرلالعاشباطعز توق اخو أس اندختتيو غن ادرج ريت
 كلاود يزال ابالي زهد ةناالا 21 تر العرج ةةداطال ع
 م ديل نااار لة ايما زاياكالهل اوال
 انناكتيالا نزعل لكرسلا اانل سلة .ارجسا نإ ينط زعرخا يروا ننكر رادار طضلا

 طبل 5 :رلضلا ل نتللكا اند امْية زاره اريده وز ابن خ ارامل ادعس ل اةناشام لص

 : رفا جيننإلاب ال مال اه ا و لا عسل قل
 90 يلكؤشل هنت لحل ةن تالقي ا :ءراشل ذره واش يلم لعت طاح: زرع

 اتينا فلير ملالنل نمت لن زن لعران ككك ذالشإ لعلنا نار ال13 ارانب
 3 2 زلط ع غال يمت اذا طوس الَعاتلافولااالعإم اناناطايش امال زاهد مذاذا اظفل ادجومب

 دعا ابنا تخبز ممن نا هير جيران وهل نام انعتو اناا هنا اذنه نب لفل اوت طاب شل ام !

 | :زهادنجز عنو تكيتجل زعلك يف قاف: باتا اسس غ تت تن ا ذالال تنجو تضخ قال الماش اهحلوزكأل اب:
 .. هيج اهدنا مشل ذات دنهل قرض نادال كيال نكاد ةشإ طلع شارن ميز زانع
| 

 هني الاشت حي كذا يراد لشرنا 0000 ا رآلا 2 1 4
 رجا[ وهن دن ان طا مخ اسلَص ران اذال انتل العتاد ع دلز خللا رمنزشدآ خر جرتيع هيلز ازغ
 زيود عدا تيقن عزتر حاز رح يسال ظروفي يلز ازطداخ أ: افنان مخ رتهتشت» ::لئالك ع ورزخ ترج

 رمل دذعاف ميرا ما رعاة ف زارنا ف مالخ اثاث قادرا كك ذاذ لانش لاكش النك ياتو تلزازع 1

 نة رعشسعر ازكقع 5: راكهسكرلالامخالعآل ةزغلا اهنزيالد ةتلول ةكسنإطاصراككللد كيري ةتاالع

 انيك كرات ننام ني زا بانج دشينوب يعمل
 0 رماككلذر م و سو و
 الط جلل عل ترج هالعلازجل انزال شانيل طالما انين سجل وامل ىف مت ازعل انس

 001 هو وكس

 ال 2 ع موسع الل اطيرملل ثلا ة اهل الجز: نكرة لك نعال انتل 5

 اطجلارال الان ل 0 ا ”نازوحتر لاوالله اغلا
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5 200 



 9 نلت ««/يرزلا رار 0
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 | نب" , ت6 20
 -. وأ - - في 5

 ا م تح 2-5 5 َََ را
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 |[ ا
 يوم رنا وزر تنور دك

 | 0 3 هّ

 ا كح سل بيا فكل
 ْ ىخ تر 3539 0 نع ردو جرار او ونار طرت اناره نب تورت تا سستم

 ايلا ا ا
 ل اشيل اا ,نهننا اف خيل اننون ستون انما اَحَشارَْع لع - 3 ذل

 ايس 00 دم اذ -- سال اذا اكاَعساَلَصضاَلوسَرل

 |[ يا : ااا عزع تاز تين لولا
 95 : 2 عسر كلناإلا, ل ا |عر بخ نان دز مت اذ لص ]كواها الالاف

 0 3 ك1 ٠ ةالملازءاناكناندالاهتنخمانا ابان لاء اشر رواش ءاَصلكو انبال قلن كرا الو هتل افجر ناطن روت

 0 ا ا | | ةدرصلادد يهد ازخالاتل دان ليتكم ل ةلنلا نيران تعزل اع
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 تن نمل انه كنان و نضلا.دارلا اللا مي كتاب د وحان علي انياب راما“ هان لاتلتلا
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 ذقن تمل علع 2-8 انملوالدشل زي النا نتيرنلال زيا لك خم نال ويلا راش اخ ايام نادال زب كلك اوخم
 ا تفاؤل علل ةةلفانل ال ازوشل ان ةرشلااكيلصاه تبر كيه سل ]نزعل هاهنا بتنالمالزع أت

 0 اجرت تبإ رغلمر ايلتس امال ازعل مَ 6/ليلَسارنع ازعل ردو نيرعاشنالا انني اان

 ظ هلة عصا ميلا املا شرت انما ام امال دانا الون لوني انو الؤ االسم تاجر افلا
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 ذا يردك اببناناكر نةلجمن اهدنا لابراز لمساتي زج ازعئازبتع بأ
 سلا اهيكيز ننكر كا خل اواقتلل ثا مال نال دل ذد لسان كلل 3و6 رعاه تس ناالااللتلعأ ل .,

 أك تاك ونفع ب ألا طمفاظ ناتي ان انشغل كاف قي". تسع تي
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 انابيلا ني الج الينا كماز لوني لطافتالخإ وفخر اظن نس تين اد دولاب يزل خاض |
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 اوانج لع ذو نال زن نالاط هما خخ تحرض! خالل اندلاع انعم زينيت نصنع
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 : فلة دشل يهزم ديزع الطراز ابني زؤر يشمل ارتنغا العال رالا لجو
 لام انا طي ةودع نايكي كدب .اتصل الدري كيرلا

 رزة لال قري لجن انزل زعدل ا اك 0[ رخل

 ول اخص كاذ طغيان ازال يع رع طلطاخج كترلا ولمن كرة رمل هيله اؤ ص السنان ال ناهئْلَص

 00 انماط طيار ا نذعمل 6 ىحالادنبسنترازلعرتس زن اخ لأ

 نؤمال ال نمسا هرج نت علت انا لجن اول تتال لم انملا تن هزداعن مدلل هز اكو يل عر انني انام اد

 ل رمان د لاذ هراضل رعت لا ّضلاٌة ناورشم را

 بلع صِرْم اوم ها ل تا ادنعإب المعسل عال ادعت مطل زعمت صيرمال الطاغب

 اضوشز نك ن]نإؤ وم )11 7
 قطنال داتا اناني اه دال انوه اذاراتم ابتلينا تال اثني ارنب تلا ذ رض اعاني متل امذرل اة
 / مل 2 رز ةاط إلا قل اعدم كلا يجمل هبئ هاتسو فك ةضعدت يلين ةبع

 قا ا ير ا للعطاء لزعاط ئهفار عيل ع

 ناقل وكر اطر نخل أ اغتال ديال نيكي كتم ا ا

 نلوم كو بنون نائل امال اتا طال دانا ال لود المكر أيس نالت ناىداواغ
 كنان زلنا 1212111 1-7
 كال ضغن 00 "لوف الا اجناع طل لزج اننا لروصلف رحال اك انغام

 7 اددانم مط او ريا انا داق اوملا راو لزعنة دلك لسص وصل اباؤانهف

 ايزكملاب ارب يال نان والو رثونكم اص ةدرخمازال كي ةمماَطصط اوم 1

 لع[ ساو ننائر لفشل لونج هلل, املاظ اخ (ل خؤش ناراط ماو اترك تي ةدجؤلا العرف

 2 اغضن زحا هالو ايل انف كلما انقل ايل اطير زمْت ل انماط حام مؤ الب عنان انالب ل اف ايؤلكعل ةدد 00

 السنان: ابل مال دة إ6كغعاضارو لدي الشرج هلا كساب
 تالت ىو والا 15 ليزا ماكان اينجل: يل هل زف 'ةنشوفلادكر ملا

 ازال الهجن ش اعز ن طم لرالا ننس دا طن اف هتضاد كلا كليم اذا

 اياد 0 - سو ساس يل دخت
 نا رغما, دارلا] عر سال رمل اب >لككا رجلان رتل هلل ردت ارم اه ع وللا ال ]كين

 "تلح

 ا 1

 نار توابل زوج 1 2

5 27 0 
800 
 نيا راكد
 أ .ايل> ةضاروص

310 
 ”رلخك

 ل ” د. ةطونأ 1
0 

 اقام“ 0 0
72 

 » 2 م م

 00 اب 2 هع



 0 نو“ ولا زار ترجل
 0 د 0 يد نت ا ا

 5 1 9 4 زل
0 2 0 

 اله وسن دز هلال ةرلجع نة طاعلا ةقاو اردن عا
 ةيدالاثتل قال شل هيت امال فا هلت ل وكرم هلك شا ]صل ؤازم اين ثلطناانومَووكللب الا
 7 ياوهنانانانيل نك انين هنو ظلك يل انضر ايرككل يك امال رهانات 3

 انهنبو الان ناذالا يما هنو واش اس هغدولع عيال راح تلا وكمال ني اهل اهتدنة ناخبا مؤ

 ابان ازا اهو د تانلا انش ”ويداهنر انمنلاف اهلا يرش اهنو امد تل نر اهل طف !باهشوزذاؤلا [ًئضاتصنسا

 هتارلنكونأل ذة ضادزع كو نكتار ريع عير نوره كلذ قركا ]ال اهدار اهتسراهكَذ

 قذلو ل ذب ضق دة زكول ناكر لص جلا عل سيل[ نيد نكرم نكد أولا لمن لول نن كل
 م سو 0-1 0 امص

 0 فيل ذل راهنلا رام 0 ١ ل كار

 ةقاشا هادا وفضمال ظرشل ليت شادنعاب اجي الاثنا 5 0 ءلتضارازلا نال ةيرتللا
 | 1 ع كرنب

 ظلم وص جرا د اتم الاظاطانهن] صلينا نيدو اا است تورط طاف
 88 سابع بدياز لع 00

 غلا زعلل تال« ايان وأي الإزار كيو تخيل جدام
 00 اء
 "يت لب ضإ كارل موضي تح ك2 لوطن: عك نر زل اريل ان اضقع فيد نمل نا ]وفر شل لسإت هئاز جاب لعم

 |, ئسيكجالار ةاذكتالوطم انيل الْللاْوا ص ضقي نمل نكت عوايل مقر كداب ا هنزل هيل اة الوند
 ا | نادل غرمان للاهل نس ملل يزيح 3 ري داعب الا بتي 9 لؤفخد تن اكد هن نإ نا
 أ تداوم نعلن اهضارطخ نتي حازب زهجزعد تس 1 1 ا حو يج

 1 ا
2 0 
 صن بيرازل الكيزان زمنا سر مضضالل ضتزهدنت نس بي ترا اشم ١
 "ياذا لة اقل طضيترثرل زينك لليل زعلان ةرشإ ليلك ادنع ديزني ظازعبا اه دعزع ظ

 ان ال الزين مرسلا نزمزا رش الداخل ار كاس طماننمز يا فن
 لنك عيززغنا اون مزز يحز يجر عنج ب يأ8 م لاول اوماهتلا, للا لص امنة لن نارزملالع

 ةيزحكفاز جزل ان عزك انت بي كل طازه ظليت يللا لنص قق ل يع
 0 كك اراد ديناداناَنِمفْلْاهنل زب ازَسبتل رس اة اع طاب اخلي نيني
 اويل انمَهَر تقال ةراهنلاب ص نر ءا ياش يفشل باهت االنيداهن القل اسانع أ ا
 لنيلانط دن كرام اذا” راسانط ضال نشل يمس زل 37 يصيرك هازارد يادار ازإ هنن ظ

 ةناهست تراها رانج لنج هرعت مشب ديعسادنج يرن 5 نتا طنا مداني 2
 رهط لعل انس زهره ىلازعينجز نازغهزعي نع اختلاس دزاير الست افاد غان 0 ا

 كيده نمار يت زجن نب تال د هدب ز دلل عنايتي ةدائلانراع | ١ ١ل نا
 | الب جراب اننا نيرو تبعا طوال ريس درزن و رماد تف م 1

 و ا ا ا ى4 -ل ةعح :

7 

 1 يبكي عل هعإ 2 مل
 0 0 را م

.. 5 



 2 الادب هرم ادن و رسلان لكل ادن تملا لاذز رن ضق فزنا عوط:ن ئثتلاخن خل للعم ايتكو بال 66[

: 
77-7773 

 5006 5 ا 0

 : . تارا بازازم اخ لز لضلاتلارزاششالاا يراني جل انيتتشم وأ يخل خازم
 راهتلاب ءانض] يلا لزمتشم قضرانافانا] لامير ندع ال ذيل للم ما دنج نكرر[ زور نحعبازإ يس زع

 ل تسلا ل راع هاي عرتتل نادر فخم نيالا انخمرلاز نبل اةناد

 نكن أذ زول اركز بأي ةنااثوم ارش *نإرشلإ هيوم مكب ال تللذد

 0 امتد اهلاباهل نرسل ان اخ للشرب 0 انزله سجس أطير زك

 قمل باناليض إم رشا ناكل عبالي نيتدصتائرلاراوونمز

 0 اناوطميل 0 هيما ا

 0 سا ا 5507

 نعول ةلة فضا سقت ز زاب ازخل اند نشمي زعر يرضخ لء بصي نابازعككازلجزكت جنت قاد مرت 8 قب
 3 بدرتازاوازإ دن ل دال فلل هج اذ ن كيم شل ةراهتل اداهتل انانرتلا !لْجللا: هراصا نضل نازل انضر رشلا

 حوضتب اهل ليلو اذ اكشن ملك ادن جزع ارب جز يزل زري زيلع 8 اضافت لش الملا

 0 ىيرلش نإ لل ةماد بعزة شلا هاد عنا تيزي َنَع نسل زن كرداثبل ركب وجنا تلين

 ا رجال لور تنينضا راش للك ازال علا
 لالالا زنا يوري لةالب 35 قتل مغ ميتلاهتيزاهشالاناجلةاص درع
 31 انزلها زعم جن مازلانضورلا نزاع وز جر تن تجر سل ازخن كج نانازع او زك
 د رت زءنحصم نحيت اهدا منزلا نال افتثل يل ةجرارتع لال كلان كاسب انتو ضار مهل هنتر انك

 3 0 سس وو د عما
 هي ”لاثن ةررإ دعيج لعاشل ليل ةهر ابلتلاثلا6 ا ا و

 ا افي ضقرل هل اثني زخشلا ثمل ةرشل لوسيل هوعج لزمه دارت زق بان زليتن عز تكا زعن عير رب | زري

 08222220---- اعمل صيبا

 ارايزادودام تاره نشيل دلل لموكب دعب جيراش] ليل عز تحطم دْصا الانين ينل نبلغ لكسز

 1 . دل 10 م دوما رد 00|

 [ 2 : ىلا هك م

 3 هلاك الع ةرييضسلزكمارانوزجن ذازازكرنيح بلر انجز ازعنح

 1 م بيش نشف ل زان ان رتل الزام

 صان الورع 1 اك بكب ود - ازاذنرنملال اذن ايش ككل

 ليعود رجال الكرات ا ,وهنل اور ادت ناكامز انخرتول انس

10 1 1 ٠ 1 0 
 ا اجلال هلال لارج مراطلال زلة روانك ا نيله كلن اكتمل زا 1 ريلط بلاطات 1م

 3 0 0 ١ ا وبا نازي تشان طداشتاط سر ابدا اير هز الةدلاةول مث كنليل ناس نيمق لاانا

 را ل نا بيب كايا دلو ركل ذيل نكات كي يك لايت انزع ئلسان رافع لال الرف
 ا را 2 عيتاشدانماب نيك 0 نع زي از رسادع
 را 1 ع ْ مدن الجل انلل'«زلةمال مينا :اللالدلخ طن الامن اذان اياك 0 ا

 ا 09 7
 1 1 اة 1 ١
: : 2 48 0 
002 | 0 020 

 ا 0 90 م

0 
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 ل! 152077772707272: :زلمينانختن اق طص سلس تما
 رت از اطال سيت ززرولخ ازعاج زملا اطعوتإلا اهتز وردم هموا هين دزه اخ ل هني ةزوكيل ل ١

 ل ا 2 ملام! طم ابي
 3في ع دلل ان اكعْعلَصَلل طعون ل نا ةزجي اذ | |

 دي دهن وجل نتمارضر منع 00 :اناخبدَنيَطخرتادادلا ون كر ازتسارت ينصف

 امم العيار يتسع يري فات 0 :نعرجا تسد رعي

 تون وكت ع قي مس نوع م مكلاللا ل د جرس اج يا

 ش0 1239707 اذ عبرت لزجسارضم
 تلاد لصيغلا اقم دقداغ6 طضيضما) ناشر انانن نورد طش الرةزاشإ كيو يزرع يع
 1 ب ا دنا وت تانك از 95

 | تنلثلا اى وكر منح ذؤج را لاو هجر م اع عاق غلطسا لاننا رسدال اع ص سمن!
 0 دهرا نال اظادعت لكنا ضيا وعامل ليلعب لإ اين جازذنز ]جعجع راو انضر كراس

 | اةرركاخنتنس خت عا8 نشل لاعبتلا دش ناداه هر[ سي طيظ واذ كل +نيطمطكتذ

 اا يي هو يل
 لازعنلا ةدضان ين واش اتش : لا بيدا غاي َوط صرف ل اق لذ رح ْفَب
 الالي ةزلشسل زون زكام اميز تبدا لكلام انالاو انه لمين ناهس اذ عرفا نجع

 00 !!ططازل ل حارهرال اهنيلمّرساع خر يلد ب كل ني سابال

 40 ميان سائلا عطونا أ يسال هاتان زهير
 امعطس ازال اننلصانْكهت ااا كبش راض زلج زعل حشا اور لخخإ كلب توما

 اوتار ]تاو تيزا طا نيلالن اكناويكرل از ضخ يتلا ضع اهيإ ار وله ؤرموال ال5 جونا مؤ لجن لج
 2 يز اهيضاياو انسعال الخان ' كبش 6مرات ا ماا نا يكبشم جرا سات يتم ل

 ذقزنزعذ جيتا: ظنه بصي اانإ كام ,لاوول ارامل عطتسدر ا اذارضرمل اعنا اس اولشلا
 0 ا ادوزكسزدنرْزحْن حض ةرءاغو

 ومو رار ماظل ران اناكاذا اظن ل جز غرال التريد هش دلع مرتين !ل] لع نعش اذن تش للسما

 ا و كودو 28د 0
 0 لعل ول نالها !ناالورابالل ربنا ادوهَومب دب نتي هيل عا ةراشملا مزج ازعاشإ ماي |

 ةذصنادلن
5-5 

 هدر اذ ضر انتل لل فالس ع لزرع  طفازعرج ازرع بوعي افكلذ ]لَ انامداجوتم ٌ

 "الاب طع انين تير ناد هرلشملا جوي ثزعإلم لين عا اخ 0 ا
 : 2 للعشق وذ كوملازع سو زر هجزعأ نصل بح ءايا ولعل اويل لا هجين وراءه ضاسضكع أ 1

 نب زارعؤيعجبازارئتسلا تاغ غذيزالإ لس الط ين انة رانا دما ذا ادهم لسا ا زعملا ٠

 نجع رعد ارسلان ةولظل ايات كين ضلك د تا اع عل رعت ْ ٍإ

 يرو نان زلحتلا طا مقنا بلل بيبر لم انهما ذا ْ
 | هوتدحت بيالاضزعز يلا جت دينا ير مل اطال ادا الكل ومن واذ 1

101 

 خثيم 0 عكف اقضي را ئاتلقررلا دلال نر
 يطا حمل عطل ضن نام لام 3

 اير رفينة ل اال“. 37
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 22ه هارب عع هج يي تع بلل 2 ؛ كر 1-5
 منير ظل ا ا ةيردحاملا هل ك3

 يت ا

 تينا يمعم نضع رمل ائإل ازماضاوم هزي اريل عدا سيزر لعد جبال عرج )5

 بنل رششج زوزمأل ارضين أذل ل علكال] ةرخإ لإ ةهقادنع عزب رص رم ندا ن عن وعن رش لش زك غبن نإ

 اص ل6 نانو ازارقكحا بيافا نلتيعدتت زكاة زايؤزلازب متن در خلاطقانرزجيد

 لشي مانكلال انز_ ضو ءتش نشد ذقاهالن انما ماكر :انل تالا طغت ناكل ذ اصالة از الاحا

 كيسا مع [5* دمجن مضواةةشإجللش] ل ضاومسيفا نش انشرها ةولشعل الركض اذاهرانكر ملا

 011110101011 ناضل الكوفي هل نعش الع «هتالنعاب اللاتلاةمزز نعيد ا

 لهنا :نوملجالا ةلنإ ليعش :ارنع ان ماز رند داحجنتن وج نينبل شيز نازل ازح

 مان وشارع بي اهانه خيزكلا هرافي يدبر يا لإ

 اني نفض نشر تاكول نلف .طرمل اكمال مالاظنيزمنار جذل شال نختار دلال

 عب تتم ف دج خائف لضم جل دز الطف اذا مرادك واش
 000 0ز1 ز ] ] ] ] ] ] ]| ] ] ] ] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز ]|

 مك اكيال ننس هللا نلت يكس راش اعف هتادنجراوتلذل ةةكلا ير نعت يطلع
 هبناك تما قبور 2 إال بةلاوخ بود نؤنكور ن نزهنسلف نا: 00 وبل ل انذ

 جزر ظني نكرم لَا بظر نلة نعت عن دا ضل طة]روطإإ) ص املا

 1زتركن از جن رسم انزين مزافانباب يور جياع ردي 00

 انوا نلازطإ احل اش اباه ومنح حازت جري كانا هوك سواق اغل زطل املس لإ اي قزغج يازع

 1 نتج ايلا حياهننبد هرم اا ناو ناس
 خم هع قياسا زلات 57

 شالك نازامز ل ناكان اناعنر عشا ادني أم ا د مال

 لال العطا زغيلزضاط رز اجا تسم تعينت ١ ضاطا بيس

 ةاهليلابة نينو نوما باي وريظت اكهينرنل انزل شيميل نط طعزت : ل بلع انظر ضل ةلولا

 "ودل اوسكل اد هلت انةيزنةئرذاهد قرف دعت لب زكشلا تل لخلايا 2 0-6

 : سموكم هههار عاب لاس نرخ انكي ره عرعر بجيش يا قت جن اشير الطالب

 دلي نكيلاساؤادتمل لع تاز ردو: دز كاز حبي خ زا ما بياكل هاو“ جلا وةقخل هوان ةدلضد ١
 ع ةراصلكت نة سار غامد ةلِئللابهْن ْ 7 لكس ارك تازعأ|

 ان عدي يظل زكر سم ضل اها واط برايس وئورو دوود ةرمرس أل كر 2,

 عرب مخ كراذ هواش اهل 6 ناار إلا زامل زمر اذشإا ين ءدرموللا بيج نعشلا خل ةرشلا

 زوران ضن اطلاقا ماثبا قتل بمول ف عكر |نعتسارضداذاذ

 عا اطياز نلغلصت فارغا لمؤشر الل ياليل نبش الشان انلان

كر المضياني ارنب لَ ناز علاانل ندا: 5تاطسان د نعدعتل سمن نع |
 نفاع ضز 

 نزهزجن دة غشاتلا_تس ابر بش ودان يضيفا حركات نكرا

 هجرتيإل توم ذو لملاك رفحا انش للا نبل نعمل طري نزع دش زعورتل نعزي

 2 جنكت ال1[ ضيا يوجين افيسل ذرات نان داق إن البول ذا رسائل ةزسالا
 | ةناكنالاظ هزاشناكردن اخي ازعل 15 شن ال ”ةسارسجج رعانخلا_س يمد ةداثلاز 0 0

 اةددسوسرم بسم كروت ل لول الان راق زم 5

. 

٠ 

 ا ار ا لا رار 7
 0 09 لل هيح رق رو ا

0 

 ا لا و 3 500 0-7 206 300
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 راكأنالاط تيعد يسر زكر و تل هرج نمل اذاظاولاوباكلا هجري را زعاشإ للعم | م : 0 7 1
 طار ضال العلتسإل ناك ناكر خل اع قادنتوإ ل ن1: ريتا نعناتنز 0000 نهج | نر 0

 زل طاب ةزضال العر نادل نمنع اخلاذإ انغدلنالا هر غان نا يبلش نات او ضن" ١ 0 ا |

 انها زك زونو تعج نم جل5 كلي رَسلعممل واط تأ ةالازفال هاا ع 0
 خم لت عتنل نرضت ثلا لابي ل 7 نا تضالا عل نامددضياز نزيل امنياعم السين جالا شلة ثا مي وطسدلا »

 0000 ا ا يم
 ا كانا زال اضع وامن نكردلم ١ نو سما ا الا

 اة نم دج زيرو تديوسم نانلاشل عك تل شرمل اع بج نمت[ اهنقد 8
 "للك هزعيشملاز از اهني اسس مزايدة رأإلا يلقن لاذ لوزن رزة حسب

 . ال15 )مزعل مرج عز هوجن بس قف هيتدغر دلو لعق هانكل نش ا يعهد نجع زعزانكيز
 يرانا وشل ضقبالا .كأاركمل اردنا نهض لهزكادا امم ضعي انااشإ لت تركت زسجاوا

1 
 . ةاين زي ذجلاوموكرلاىزبخ

 ليضا) حام نر اغني زج جزا ل لراههان لمار انزكو فلا زدازدت هضاناس ل [انض

 ا ا ايل دفتر خل نمش الكساء سابا نلاعل

 ُ 0 ننفذ رمي د كد ارض ارك ازد خب ل ال وسي نوم ا لاب نعدخت 0 20
 تا

 زي ذارةنيشفماغو رش جيش زد ازغ 0 ع < م

 8 نا ذيل لة ابعت 01
 ب يوما َّ 0 ا
 | لبر رن بتل مديرو عيب ني دازاز واتا جيف اظل الشم الالل ةديمئغلاذ ما 0 0

 منجل اضم نبش ضرجلا وشل لدار تع عزي نك الن لجوال دلك يم ةكن يسب بيبا ناذاؤلا | ان 2
 3 :رااصرضقت كو نلءاذضال اق مضي نم كل كوتا عمي مار شل هواصصضٍت مضاد ناف اناا سرب هراصرطت» 1 تهررر طا ل

 انوي لدغ نأ ا ا سا و يما َ لطي لت تارت زيي

 ياك نا املاذال ؟نلخطجر جملا لا تلررطايبان بحل بستوت ءراصر دل اننز ةربللا للا اص 03 9 ال
 !١> ءاضمت

 | انسخ تدل نة ندد ناكاتالاز تع مخ رم عشا انذاز فاي زكفعسن نا سر رهف هراشل اان تلض 0
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 كوس ازداه ولاول خايف ضعي مزح نشوة ةرت تونا ج1 لفل لد ] ضاهدض لع اماشمل غياب اع الش

 :اونون يلا ث لنعمل غال از مثت لنك نجح دوسان الك ملاح امن 3 ةديالمم موشن ادع ةزاك هع عاملا 0

 مانيرام يوب ةنراصازناكت مهلنب نمار ردو م تانئخل ال فشسال امن: نزكيال عيبشلا لنك جلس ندملاغا
 | دوكلاباناكتالل اربع ةرادذد نافعة نضل ١ 16 هه يصسم

 نمير: كانو ريول اذهل اهيزنيزاهطاناكك للة عازم وصنمانن اخاهيد ثني امازاخت ثمر الذ خلنا الوهن هذ
 راهت جاو كلب انطون اممز سايل ضالع ماتا نان ساكت امل للا امرك انامل ضان اها حار تقهر زمللعا
 د انطاههناطاهناناناجم عمدا فصال اطمن اءدال كاز اساراهكرن هللا اوكا ازعهيؤ نيرا قلن اضع
 سير ضان ربيت اوان ل ائنعد لوفل ااذهش انح العكال ظنا امرا هش نب خا تعانم عوقد و ذالا
 ل سا ا عجم يهم د ملا

 *لأ ترن. دلي ازع ان ار اهلا يول ناكل ال انهو الكت انطتجد تمسح اء زل كميل ال ملمس: نوم ثسضأ| .

 نير دعمت بيدخل نس ا لا اص 3 / 1

 در كصنين الابلاغ اذ دخن د مديل راجي دالاس تل هنت خ ناي ءرعدين طا 70 0 ,. 0١
 انزل لاذ الهرج يزعج يرض يركس [ نراها بيننا م

 تملانلم راني در[ اداب ذا نارام تلاوه انااا امال امومزخا طسجتالد ! 4 5 ٠

 منذ ةو سجل واللا, ز شال كتزح خيل مد نيتي عرابي: ةيااا 0
 رتالظ يرانا ماش ارو از ريغرتدس تتييراخألا جا تنناد هن ضيم اناا لزع ٌجنو طارتش
 | سول سار غال دين ةيز زا ظنهم هاارلا طير نهار عليل جلال اجزمملاز ص عتممل هس يغمر عأ
 دد/الالطرمنلاطج ديزل رخ» هزلي يحل مر لس اهيل سف ءامال امانا مزة حاف الو عتا ضلت ال انها دا

 ا داذسرا زرنا بوعي شماب -ومسلع دمج الاصالة تو تلف كوذ زج نيعس ميسا هجين

 ”ةقارونا ضرير نيتها نيرا: يزاد يشكو نعام ِككاَجِز الروز هف انام, خل لبد ظ
 دد اسوم نينم اقنينموملامصدعز وذ ييرعمشازانلل هزغانثل اينو افلا هته زا ان راو يندان هل !:ءانكزاكافأأ .

 طل اظالمز عشا ازال ذلز ملال | مزاومصتتل ان طقسا فيز نحال الز ادنملا مال ذأ
 لس سس اطار هم سدد يدش الم
 تانكي نان 1 فرس وع تامل اب

 ' د 2 06-2 ع 0 ا اعد
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 ظ



 «نيل انسب 1غ تالان ال لبلع م ادع ارعاتسن نعلظر

 م1 اخلإملمِ لساةفوم نجد ازونؤإلا دز لد تدب زحالاوسديبا ان وطاذا
 ةزونع مال لرب: خر ززكاذعاز كانا متر انمي 18 جل ىنرلا يزل نجل ذاذع
 2في تل دعرمزط زعم ازتع يبي "تمهل اذملا» اننا مازمل د ارادت العرج عدن الازد كلت

 ذد عسب نول رزان عادل زيه نم نظل: قاتل لتعز نبازقزني ضي ايت
 لج يرانا هن ل احن اكناومسلع مدقل نعت ا: سيف الذ اما تمن اكن إن ظلال |

 1 *:ونافلا بأ | دليلا ذانماوهكلاذا ملأ ارامل خلل اذار اناح 2 ظ

 مل ودل للملا هدددمع الانعام ربا ا ةنيسلاج -

0-8 

 4 1 ناضل“ لارج

 :72 18 نييضاللو جلاب تنسج الا نقرم تشم لالا +ندالاو رن للم ةفا دك جاز هناخجت لشن عنان يربح

11100 

 الون الاون ين انماكمر! انج اد مط صقار اهنا نجل وكانا ذا هشام هن تيلز عل ا

 :ململآ م اراك ثمان! علا: ا هراضالن نهتم انكر نضام 5
 0 نما نعرض تنبأ نيا مانا م هش مال ةدملاضأ

 قواتنا كاد انتل يضخ ا انقينؤشاو نزلا هزونس كلمجرإ لاذ

 تع طول اركز ادخلو 31 ةرحامت اوه رد مذ اوس[ ضنا دارا هج لص لكل لَ

 هيلز ناكر الا تالاف ناهض نازي زاناودسل اعط لفتت نال ثا لغتان ع دري
0 

 هلي 0 0 5 بولص

 نعول اذز ة يسر جز عز دوز غاز حج لن حبشي مل انجل نط نمل اوان جاو طير ل نملة رنلب ال

 0 انما اوه و الص ادار رتل

 دول طوال ان نتن دك اذان شطر نقوشات نبكي :نكررامال اذن: وانك يداي هومادال انني لبا
 قريت يلخر هلل امال اهشاذاذرامال مسكر ةزيئخانما رون مكر دله فل نشل اف رمامالا م مكر زمام نوزع لمذا اندأ

 2 لاس نانعل ر نيوتن زعتمذ انك 0
 2 كش ذاك كيفان اع معان رن 0

 طين 0 0 2 زا 1

 "هامل الاكل مماؤس] فنيا ضر ذالخ رخل دي جر خل ؛انئانلا بانل عاتق دنال ايجيز مزايا زعكرزلولم

 لت بينز تاز انا زاززطمنت 2 3 0

 سانتا نهر حدص ناحل. الت ماك زي ذو اننا لذ امال اوان لني نع

3 

 نازح لومة 0

 . فازة لابن كد زا ةجز جينا وسير تلقح كح اي

 ت١ نزعل رعت زعدلع بصي إو: نينضانمار خي : نذير نجا وذوق نجلا جر اذ الضال لتس

 || فا غلظوذن هلو نحل و ينازل شل 6 لحام دما اون ةزتعلابييلذلاز عك اطر

 ْ ظل يتلا لاير س ايانلاسلار ينزع تخلل ازهتنئز جن تسضجنرا بجرم كلا: ناابالالاث انتي نما

 ل 0مل وضاق. 1
 1مم نمل نسما



 0 0 1 : 0 0 د ا 0 را . نال“ 5 /' 00 ل 0 يي 2 00 |

 ا مر 0 41 2 3

 ديطتل ذر ثحلا 1 د و

 يورط ديت دال دكار مرات بيانو رن تاضارمل
 الهلا لولّسزاكان نهال نيبال ران زال انما داكن اكسل طار نوب نضل ذو

 دو وذان نجا ير سلا هولضصز انادي ملاح رانجلر اواذ خلقا ذا وق نط
 "البل جسر تان ليز ارنب العتسادنعرإ ل: يجيز غتلا تزن

 اودع لاننا نحلل دنا زر يا ذك دضاززلجانج ا يفد انصإ
 وب د ميعاد ا

 انجز غيبي زعل عن انقل رو با درت نسل دول
 يك ان الاوز لالالا نك اجا وت ل رخل قطني بي لزاما
 ”اعلار رحنا مسحت ذامك بتل لننضنال اند تشل اذال يرحل ال مسلما
 المرن نتي سي دييرإ خرم انلجظللا بانك 67غِلاةعِلَسمللا تن ماع دنهضرسمللا|

 ابزاز ناد نعرف زر يتلا جييتقؤل نانا شي لنالزباق ب دانيت هدات تبان ع انس
 أت 2غ ردة اا ال ا

 ا لن ايجر ازعل انجز عرار نهد عزوماو ناسيك ناسا دوللافلافيان ب [و معاي وشلزلا نأ

 ظنون وهلا ش) للعاطلين ثلا ني ئتلابي نري فم اذعأ الر
 1 ا ا ا كي

 تلق«

 1 ا د ل 0 ا دل

 نانا وسبا عززت الكل ةقنبدا عكر البدل اه لجن لظل6 زالة نك هه عابارل م

 انيس لاب“ نئدمانتلع طز غازعكك زد خشسعز ابيع عقلا ولايك رج يتتتلا

 اتلاف مرن البا لالا خيانه نيل الك اهات, امال مالوم ةشوشل جالا اؤمن

 اتنرفرهظلاالزنع دكت داون دنؤراناز وزع لقوم انكر رم امال مسلح! ؤ اا نادت البق عكر ازعسار وفريد

 يراجع رامز ز عربا اي صرت مانانللددنتيرل اف نظ كتبنا ةاياثل ا نكرل اةطنق

 تابع كلارنس دوم تير ريعفع طعس هدول

 خر لت نإ عندنا الل زائر طيار ني وزع زيا ز يس جيو
 | ناس ار ددادزعز ث دز زن عزي زن دنس بي دال مكلادَس نلت عوازل دال 3 ل6 3 ع ا
 اة ةانورفثل اذ ناخب 00 ةسارعابال انبي مانعا

 دج رخو و رلوكإ يو

 0 م عرش عب سالاوو الفلان نوزتلالاخفدا انظر انين

 0 انام سوس هن روى عصلاءاققن افا جرمان ازا اننا لضم

 زل او نينئللخا درس ةانطو جلس خشي ةزقادت لين نتن ن ارز وقمنا

 ٌ دماج يبن انلا وجا ْس راثلاذو لادن دالاف زنك انل لس ننذؤلام هاند انجزم عرف ا

 |نسناصرعو حاب سله ارامي تيك ازعتعأو :ةنول الاطلال: الم نحاس

 1 7 كرو جياد ا لام تركك 252: 27523

 0 سو عكر ياكل اضرار دن كانا نجلا انجاز زوين ديعشابضلبا|

 . طرا يعتاد نكوإ لة: وطعن زقرت لا بر طار تانية يتفاعل

 حجج



 عض اب يرتب
 ين طا ماسي ءيلذل معيناد اماقينازييؤءنجبامات

 8 ةزعزقاملا رافال م فني زال زيك ناختاحمن 'دفلاز از نيثكر ثلا |١ ماذام رلظلاف
 لن عنعاعلا 8 ديلا هانا ءانتن اني نيابي نظل رامالا خانات لكنا الذ ةرتل يعش ا

 الطازج ةزمك الجش 0 ايلتس غبزخ م لزج عزعي از مدع بسن عزاغزب

 دعص:راذال اديمامال ا ذا اما نانا جا خل اثم نيرا الابيات لجنة بضم هراضا لاه لاظدغدا ||

 ةلزلض إنجاح نبط وعن داع وطي بنل تماما الز ذرب الحر امال اد ايرمانل السيال رضوا

 زن ئامئ السمع اوجالخ راو از انا اذنه كين غانا *تانل وعنك دان كل اذ مج لم
 215: ها» ءاغنازبلا مانجا ذ ب! ىف هلك اقايج امض جل العن هيفا نااار .ولسل طب
 زويا لة وحك يككيراماخ ماقال قف شل الغ نادن ص يزماتخن نيل انقسم سؤ ميس زفه
 7 :ميرانل امالا جل ديرب لكل ]لك سال سالو ملل داعش رب زامل عه رزماد
 تنقال سنتريا اجلا خفي طار اا نوع كة الي ماكل يل مس تت بل 1ىيءواجطت دز سانا

 10 جة[ عكتساةن 1مل ةزنتسازز عرج زاب نظن انجل .امال م.كاوظلاف
 ا ل جا ةطلزتزخ اللعن زك نع بيرن لطشن اذا داكن امالارس دانا تل لذ ةرشل هنيع عريض
 ل لاا 0 ب هجر دعا نو ذؤلا عنيت رنا 0 كة اميل نضج

 0 ا 2 هو وريننقو كتر لع هيا دال خزان ورايلخخ لاو مدلج لإ ايرعر نعول عطا 2 زمر لع
 ل را 0 نب دكت ذم دابالاالكههك كاهل هتان اقل نا راب رشم كا
 رش ة ول هوس طول تعج الع[: واكيد نتظر آو دم "نعاني ريش

 انش تاهو الكتل مهل جنا: :انئزو فا افوكترشا انهناىوتس هامل رهااكلا

 الو اننا اس يومؤلا انالدلء الجنى فَما :دمبانلاش كو بس داَداَيْوْو نشاطنا

 ناسا كلاش الهلال رب ضأ كوك لهادي انما اهيل جلع ليكي رماد نان اه
 ارت ا

 ار اماند نبتت فخ نال رع تا 21100 اند 0 الالي

 ماد اماه نيا افاد نا ااك الات َدإب 1ذانإل و مبإلا »زلال اهم تانلاو
 00 9 ناتي امها ءابزإتل نواس النازي ب نعت ناسا

 ام ايامه نوت كسلا ط اك انجن نال زا عيال ريت رس تس م سا بكتا |

 0 هدد ربو ا حاج هع لا دان نلاز حور مك

 اك نمانِلْعكُ ا 021 قه كو سفر حر: نيو لإلا

 نمظاووَ 50 ل در
 ندرك ناو 2” اَهَع

 كيسا ننكر ل ' عا طازة سا ط متى زل اس يا ا

 "لعلام ناكر دمار دان 190مل اناناس تان [كلخر يل اود /ينطاائصت

 نوعا اع هدو حب ا و دج يب ايفا ضنا اند

 قير كش كانو يداوم ةييزبنأ كا يلَضال صا وسلك لت زأل اروج ايي ضال اكمال
 اة تبة منع طوع الل 5 0

 ب 2-2 0 ا 0

0 00 50 

_ 
 م1

 فييرا كه
 رع يعل

0 
 دعي -
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 0 الاولاد وكوت تبن زمن سا ليج كالا حش
 كج يم 00 زينو كنب رهط ضن رجع ناعم اير لاح
 | 0 12 2 ا مالتي اند هال فتوي اهل
 | لكبر .طضاوعب.م هنِلَصْرْدعا »22ش لرامز[: مهاك آس
 | ظاوق نشا انج مام دارو نانو هلكم ياش وكلت بف مب دوعضرب مثسياطحاد

 | اج طب مطل هنتر كيان ملل لجدران نأ تفل عون يان ذو
 | 1 طم لو مد ءييجلتا» ابر ليج بارعلع
 1000 31-1 جراد يرو اركب رسل عكا للزكاة
 0 كو ا ري لو
 نايل ل كررحال حسو الإ! الات 0 ماعلا
 2 هير لما ادت مت 000 كيا و
 كر نعناع امج اطار ايدل رع
 اق دكة سم بلك ها بانتس هوب فمكهلسسس جانستو هند
 11 اقل) كيسا كادر كتل دج ل كارلا تمؤمو سدوم
 7 رة دك ورا ا ( يني هي تم ذات واما هن و
 3 "فدفع 220

 يحرس ف تهاجو هلا لب دل مذ عال موك ل لانس عشا كويل نوكيا
 ا ا ل 0
 | نجتلاذنك ناكك لرمي طياو لا باذاتو م ملتي واقوي اهدا
 | راديو كال نمد لااا : زوز كلا لذوات لف
 8 لأ ها انباع نان يااا لير اال كلا نايم لولا
 | ايزل لن /موككنلامي نعش ًهيَنتَِيمامَن فلاي بارع
 كاب ايضا ريع الإ لجلال وزنه ست شي زل مسجل دلال ةراذلاكأننمرجألا
 | قالا كبلز كلدءانكيعبؤ كيما وأ هيب لاب ثار را

 ما وييسر وماما ورق لا نمت وزغلتلا ٍةَكلفَب
 ِِظ ياه طوول كة يقم نيس وزر هام نا 200
 أ اكو ياسا زنا كلانا 140 لخمس ير ف 0
 عمرو ع طرت كال لصاوسإتلاهناب كل عزا تجميعها
 رالي كيو كيب لما مكة و ع رططسوعط عت كرا
 ا قوزدق هزم قر 0 هربوا لب انميضا لكحل م

 0 ل لاما إلا ديغ و الستلا هيد
 ةيكاطجا تم ناس د جل ا انكي كاسي
 لل اور دا زوجا رجلا د ملك يح نيل اكواد اود واخ
 و يول ل ربما ثوم لازال لدن 0.1 اا اما هن
 يور تل :ةَىَدلاَتاوْلاب ا 0 0 1

 ]يصوت فدك ( دنا رض 0 0-0 ع داوم
 | القت هجم كانك كدر كطودو نىك نتعب راقت



 هللا لزيز اؤعلالا ياخ ءلانع ةشاطحر محد درا: هعنداجت مف انضيإ تامل اكل نع ادا
 ١ نارين بانغرلا ءانالار قا ار ناد نع نكس :اردهل ارييإزبك الامان 'لواد دانا !وناداطل_تبارطشماقايملا

 ظ لاول ذي لايريد مرنم قنا ياهلا يلام تل ندمت لاتاكت كين انما زا عايتلا وم
 | ةنطادع 0 يابو هويام ل را :'دور را صم ]كدرذال ١ اامخا

 رلالكؤم دول ازككوش حملا رمق وامظالا علا
 ع نااار تلده ااسم
 | | »هلكت ءلببملا دار كر خرا هلا شلك[ تدار زل ركل دم ظمل شك مضار ملثم كال اًيظعئذلا

 | هدمنلسأل اء سيرالارةركلا ظنرتج ناد ريال ءانل امون اًءرداال |رمدال اطعوعز انلط لم كج كرك

 '.اذانل ار سو دولا ارم لرد الن اسي هند محن هد نك مالعل )مازن عينج ن كا دلع

 و و حو اراها ارسال راسب
 ٍ فصل غرك[ يادال,ةذهابح اون دعاس ارتهقمالد ابد ستضع ؛ايتدنإلا نعل لا طعاما نوال ايا دولا
 ١" سس وع ساكس ااا طالس بوس وبرلا اد قبلا هاد ةكمالازعالا

 ابدع زي هكر يداك نوازوكيل عا باتل ايلا زهر ضر اديني[ الازهر تعاظ نوال
 دانس تاهل ركنا اللا بزجامو وكب ناكل ل هللا سادس سنو ليسا كليك كاجو تا

 | 'هبنا نير ارحتالداهزع دايت لاريؤارناخت تاهت ران خت ايندا اذن لانة نبال وازن نركي نآسنيك

 اي ا تاو انزل اهينعند اهيننراك عاطفناذإ ١ اهفراي لركن ا اناهشب راهئارنرسوعجالك

 !كتنيضَن ان انذضتنكي يارس نفح نؤالالا انكر وراها اه دن

 [تودؤن اب نول كت نان لكلاند ترعتإل اه اكلها دير ف ذعمازسو م ساز ا: نوعديال ؟عنسمال انف |! أر نوعسرب

 منوم مرايا لهاكَردَر ترابي من اءاَسأل] ينل" كانو زانت. ثؤتنملا :داعراتل نك زيف زم امون زتروجبا

 دنلوب مآ زذا غو: بلطي نوما وابل بلاطو دور نيم الكم يادوب مد معو ربو كنب ظل ازحا دع
 نذر يئذلاريخلإ قمل نب تن زيظلا بنر ارغللاب اا بر نيل امل اسر اتلرجملاد يذبل متميزة شان اذ ادغ

 ل ةديةنلاساكو ناكر انام كاتس كلار سرمد كا هالو ةولا ذهارهل الرا

 انلارويطاس ادرك جز يع هضازإه افلا دن زلال هاك ذم: صا و مرضك سر ولن لذ

 ٌ راها يدك زا مه نول تع نزعت كتبو اذا ككاو سايز هال اخترتك م ]كد اًصعزع

 احل فصال لان يشل نفرد يطل دعأل مؤكدا ل دج اوءاطعلالا اًمشاهن نموت رص تيزع هماذ بال

 | يي سو مسحجا يا
 1 يي روب وو رح يسع سما دعا

١ 

 ْ : ير مسوس سس يوسووو ب ْ أمارس

 وص نكت ان مرتك زتلطنما راصد دع)سمّلاا د مل _نرئارتلعأ
 ١ كسك سماد يجتسنمرإلا املس ظذ10001101010101110111آ1 < ١

 ١ للطفل زنر و طعنزناد مرولذ لالا ميدكتتملا تملا للسن ديركي هلل انسياب عشنا
 | يفضل هيدي زمللاغرانخذ لبا رثمزسسياوزتر دل ملا يروق ازعل اهدنا

 امل هد ناعإل اوهدابوومل الحامل تكمله لنا بولا دنس وللزضل ملا 0!

 سوي د هم ع وسر او سو اع دس
 1 تبول رنيشا كي ناميعن
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 : ١ ّ 0 ٠١ ٍِ 1 5 يللا ل“ ىلا

 ا 72 0 0 20 "
 59 ١ 0 ١ ١

 هدد ا 3 1
 0 ا طبلاركل دنقلا امذايداتحالا 1 سلارميذ اهني حاعلا موش

 ندا فد اتعامل فان ااا عدمت ب ةالْ ارض ميا أزل اولد كذاك ويهنلا وكذا

 يبن هاندا هنكما ان اوزل بنا ونا ناي : ليي لانسان
 0 ناضل يؤم قدح رئابد اخذ رس شعلاط» :ملازيظشوزماو باهت تل كراش از مالو رف

 هانا لنوكيا نما تن توج, !ارزبإل خاب ةنرضلإلاو قصتك ابداد نفل ا وهرابعي طلسم ان

 لالالا مؤ زا لال نكاد قل انضم داتا الا فات لعميد للا
 سو الله هابضال لة بكر انعلاننكنانلا جيب دنرل ازاي اكد وع لسد سبا منرض

 ظ :ايطخلا زمان طيش لعمر مزمن ةيانانذاننا|
 د كهل كمن لإ 0 لا

 0 د انك أر اتئالر عمه سفح نرد

 الكر كيران بالاك ازا رار الَسي كرا نير راض هر طل 6 نانن يشك اصلان .نضجلا زر رم ذل ,نيززخأ
 مظل زلت عم نزال نال نكران ذالك لاتنام اسيل اذ عرانَدَجب كرذاناناز هزلطل اكرذارلس 1 يت

 ولان اهشو هكر ارا اذان نرش لاللكشمار ا ازاي هيج نزع زق قل 'مز حلا جياد 0

 «< ليم ع نيل فسلم امال ادكوذلاذالا: لشن ليلك قادنع ديازعج وعل مك از طعزئ ا تيائيدالشيلة نلف |اذصأ سي 0

 0 ريس اك 2 6 حرس كتم
 2س از خيزلازبةيزعش راع زف سوح قتج ير ئيؤشز هج :تدوهو كرناز اناهيزمجاج رتل راهي امض - 4 3 م

 0 قرح اهلنمضبلف انكر كر ذمار ا)َسيط رنه وع ضنا نيماال الد زعلا هنلامدلعطجزعرب اجيب نط | د 2 2 دي

 الن انا بينه 5: ضل اثردانع كذا 0000 رسولا لتي

 لدغ ناز نانا انتاج عيل | مين عيه رجب راع ماس نبارك حلا هه ضدعت هه هموم ازعأ د تاغ نلاوح ل

 ممانهراتوديناتل ادهكرلإةرنانلاؤرامالا مان ؤخلالع3ليززو مكدو ماما ممر ككر سان احراق خيال ردات نلعب 2
 النك: الطن الاف ينك جاتك ةماهل زوين ان نك اذ عك ادع زهير ومامال يرض ا 7-5 9 5 :رلا امال امن ازكه لازحلا

 ”انديرج يا كمن اعزناكن اة 0 امم وسع اندكرادنعملا 0.
 37 15 يا! نوكناز اوم ناكناد ارا آهن اه رو ا دوما رالاكرل ف ا : ا

 "ينصف ودي مرو سير الري بي انالاطالا اتمقلا |
 ا 4 1 7 ا

 ا :ةلعالردنلالاب ركل ل ]لل الصاد: ءدازءاخ قان تلاد انجز جريس تقال رام اناا اص نهاد ترم ينخدح | اسس سحمي حامسا 0000 7
 وألا 9و ياسنُم مامعامَج نجر خال ا

 اكدنيلا عت اا ب د سا نبعد بوتس ةدافدع كب اجل ية نب
 وانهلاننرءانل اب 1: مادة دع انيس شل الكان ادب يزعل سزعزإبزعاشرل زتانالا : 7 نال نفود .نال

 ”نامطحلا) تيرا جعلارضتم دايخ ناكني صخر ذن لفي زعد ل شميل انكم جن اني ازظن اهزعب يتبل ١ ا ال ال 5

 ل نقاب جيزان ن الظاهر از نال تزن جاكغال اوبل از عرنإ اكس أ 0 0 0 |

 ا ا نح ازعبوكر نع كازعب + از ع عسير خشي هيل هيج طيش للعيطنو ريل ارسل سدي | و 1 7
 ١  . ِ 8للون مطالغيو خسارة الن اني يلا ذنب زغاشإ بكا يزد ثلا مل تازيزنجزع ظ 21

 طر داونز نواس هدر نجس عت اان ثم جا 3 ١
 ظباب اريك لع يلا قيس تاني دبس ننعز خب تاز ازين زخم صا ارم رت || ا 2 0

 0010 خل ديل نارنعبالصللل طرانزر مفتي ناز نجشلت خا اد اهازيج ااا
 ٠ هع

 ادع .ةلغلا يول ها ةنانكيت لالا ناقص ناسي +32 ]جرا نامجرع
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 ميتال ديا زاويفيتضانام 'اهانأو : لاما اسال تلاع ثول امرمازظ زيدرع خيا لجن دجاج
 9 3 ْ رسام عازار دا !ارخع مبازلراؤل اذ داما هملا »نما ماد اهصوص اف انل اذ

 2 ايان دلعلا تارت مءارغرراق شمالا ألا مياونقااو اجلا ع نممانبا'عصإرمناأل اة الخال ردم الفل ذا

 ارا ءراشلالاةئ د ضوف لاين ةواتلامل نال | نلاو ةران نس عيمهداجلا بم[
 تيبزعدحارعطاج |5اوطته) ثمل هيرل صلف ]راجي ربيكول!تائينعد اههنغر انكر نيدشس_ هواه
 لوا ايلافنرلا كلش اكصيشلا هاو مجازا لابلع جانا شعل ارب نعم دون وين ع يعز باهر عم ا

 عادت لازال اغرتاف قضم ننتقل اذ
 دنردان لاراب وباريس سويس ياا ١ ياسا ةيحا

 تس ا ماكر نكت نقب يمل صم نسا رمان هاوس ايام لاف خ طاح اهيا

 انام هال زب تضيع اجد حيز لا لبق ىل ااراطلنإل :الكلاد عايزك عباط ة هزيم اجيلردت نوماس طارح

 يجن زم ضلي معد تاع نذ انجالي اذ 6 ةدط لاذزت طيز ثمود ص للمتوفي داما |
 لص ل اميل شل ص هال ةىيلرتلا امملهمشس ١ رع سارت لركن عينا م اما

 متلللع تارة الغلاة ان وحل عاذظ نظن جيتس بمب رعرجلا !ذ عماد اكل متيباوظحرم < اجرا اواضلا

 نتيونمداحتتن [رواستلا» هناي رسترالا 5: هراظلا كركر وعما هعبضفت اجيال ن وكن اكسر جر امج اما

 ريل انااخان جول روس امزجي ةاك الن سايل اظن عدد مواز امن اذ اناتايلومناننعان اههركزذةانذ

 الف. نلورجزن بن اذنل معنا للرؤيا زم) ل انتلخ شامر لف نك ازكهرهاول ند تلرعتد معلا

 ٍكضارلجلا انليل دلل قطر كل الف ءانجمل لاذ حرت لير امالك سلوم مس راش اعين ةراصلا عالم لاهل عرل ازِغل» لم

 امال 6من ازال نين ةانا ا يالامشبل اذان اش اا تلال ةربتسزما ابوك نافذ

 نفيا بيان زهب فمش وعنده ضق ناز لم شيعت اواَسَدٍدَساَم كاواّصْملم

 هةنجتخ كش د يزوران 11. كلع نضع طازجو نامل ال ل يلع ادن دا رعت م ومن ادن كؤكمتلا

 نارا 1 دفلا ردن ازدجت درت عر خذ دارا وصد عضة طا غلا هولَصوداذداًع مطعما بعدم امي ةولطص

 / 4 نع عزا اذسؤتإ الص يزن تحلل لقطات ازال انفو بتي زل للا
 [ صر ووطادن نيب شتم /لاطرمه الوتر االول |نض» هالسلا اوصل لج ماسإ ممر ءانازعل تاتا

 داو تكتم طش لل اوال تسود د تسلا زوالا لاب مريضانلاط
 ١ ليلا لرش اريعاب ]لاغير هطانصنن ال يبتلع داك تان اذان اني دنع لولا اكهشادسع .:زرعاطحلال اذن
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 ا 7 سيخ ا منوم مالع يف رانم ميه د فوم ياو الحمض جيم ننال هراظل اروعديم تكن يلمل) خيل سالّصَس الود

 ض 00 5 لالا 0| ١ ديدإلاوضالل هانز نس رسم مي كلدان كيلر ترلو ارينا زرنا ون لطم فالك انو لحي
 ظ 3 اعيننا بيننا مر طيس يغار اجار ازيرولشلا

 اا 0 ع 0 2
 ١ عاجز لارا وكل ارهمز دوز كلا لص ازعلاس هاير يدلل انهرامجرزعز عدلا

 :! ضيم نوال اذا لنعمل دافي كارين فكل انما خراب مزه اضطر زساطاجو ولالا
 | ارغوتمس هبارار عجل ارعشيب ذزغيتل العر موجز استم جلبكو هناراكن لد هاليوم فيولا تمن لس

 | اذ انن لعارجر» .انانع اهنا وفه الر اتموؤتصا ناك لانة ؤمغتاجإ ندع فالس امداد الس

 1 زيي



 ناري يل 0 لليل يدا نزلا وش ل” كالو ثق نل) يل“ يل |
 08 ا 51 : إلا 7 1 ما ١ 30 259 0 ا

 4 0 , . 1 3 ١

 الصخب زوبر طيات افرض اوال تاسعا عاصر جلاس نيرا ونخ يزيل م, 3 / ِ 1 ا 00 0 37 010 را 5 0 داو 3 50 0 ا
 ل 1 5 قرلسارئضا غي ةتذاعبايلعارخس دنا انين د لي مما نان اكانانم [ئةمْذ اب صولا ماما ناكاذانخس أ ل 0 5 0

 م كيلولل 0 *الزح ل مدر هالو هاا 0 نلشلال يبن

 #7 فيغاس ل6 رفا كدت زلط ماتا 5”
 جوش ١ دمك ّظ

 0 ن1 اةرافو الب 0 را دب ونوم ةديإبسإ ؟

 هي 0 6 وعل 95 يموت ال كت

 اري و وسم سرب طموح وب ءاوزشلاهلزاكت ان أنساك ارت وجل اةلؤاكنان

 منار مدام نال نمل اديدس السبت يدخر تزعم 3 0 :ةناطلعاحال

 لشن ااهلازانل اظن ةئاكو ناس ردن هل نانا ان ني ازئالاغس لراس
 كاتلادعربرلإؤننل انش ايد لزال العز مان لإ نكد: بأ اذءاراعألا ماحالل اوم هظاره ع كالا اواو نخاخأ

 ياس ددرارلا مداخل اهضاول 000 اءائال هلع سالخير ة ييؤنانل امكءالعاد#

 لف شازتاد ارا نوع ن لس ]زال ادع اماما ءانخخ نيرا العّور لشلا وان اردالاد اهزغ رد انت الاد تانأ شمالا

 ٍ ميم لسا حلك مزاكل ممل اضارتنعزنمد ةد طلح قسم زمزه اذ اد الازوكن اكمل ل فغملاو اجاب إ تلا بلم

 نزع ناخكمن ازكي عيلان نكبر تحن زر اخ دج: ايضا زف يبولصا )نكون اذ اني دنا فضا أ اذ
 [نلودنج يزعج م حال دابا كوابل /رعرإلاو واذ تزكدجر امانا نخل رشا الممات ل
 ناهي زان درو لانا كن را اا ين ونت «نوتيال اقناع

 | اهنا انعيصلا رند يقسو لا ةكمهضاد» لق ةركأر اة ارض اذادحالا وبن امال اللا املِعسلا رمال

 ظ اذإعتمابال طنا انما الضلال ثان دن فوض لزهر ان هرج ميرال أ رفضا اذ لس لال اغير خلا

 "خيتي لل زبال6 دلة رضاز و ف بعان اكان تعال انماط صا 20 ننكفانل انهزكرلداهخ نان

 1 اهلين لعمان نعبر © نزال زال اد انزل ارادت دحلان مرر ابنا نمي كرت ضال |

 تالارؤإلة ينسوا ملال اذعال اطل ستروإلا نطل اريشل مزإلا ل للري نول ارسال صب ل ةرلشلا

 4 عز هلو نجلا غلا سنزع الجز شايغز حظت زهران عز عورات ا فا او انين الا لوتاذأ|

 وصداقة دار از مازةدخت جي لضإ نزل نب نيللي الربيان طل يزجرزل
 لت انا نال 1 نعزان سيعزز عش زمور اهاؤ اكن اموعل مع دنا راالل را لم هادعأ ا م 1 ل

 يا اتعرعي] لن عدسعزر بات ال 3و د تومؤيإلل ةرشلا اًميلَع باز سرع[

 هلت ابو ان ضار هز مزكل ا طعن تزف فلج مل نيبضر هرمي ج دلال صبال هيرو الع مقادنعاب :

 هيي مداد اكان يات ضارب مضر كنت توها تدل اص نم 5
 5 31 2 5 ل 1

500 ٌ 
 ندر تل لا هو نيرو وتوك ا 4 /

 ناولالغل ديدي ٠ كداب و يسوم ان|ةزيجازعلاخل إِلعفانح اينعابا

 مغ داطانع بيب ضان 9نال يع مس وعملا كيب
 قطان



 لا

 لهاا انعام الل. خل ممل غرز تب نضج رجو سن عزك نعيم نر جزعبا ةلزخر سا وزع بنت
 اتسع نينا 100 داش ,انانلود ياض

 0 7 71 .ز مل نع انين ارشلاًميلما ا

 انة زنا الغلا انزل جلل لخلل زي رون نراه فيجد

 رو هر دجاج نا ياي رن اجانب ا

 اني نالاف مالا اهماطتب نلف وابل العانس اذ دلال لج أيس ناتي ز مرا جند تصاب
 رديسنوملان للغش ادن لزج ل نوب د تسيكل ايا ارث نإ سي :دعر مل ل اور شمل اماكن ع ارالالحأ| .

 راند نكي نوع دعو معو زج خد قوق بز خدني قي شن اكوا ان مون نعوم الخلا

 مضلخئفا هيب تأ اطضلغلا لكلا نواعم اعدل 0 صر ما

 قار انزال تزين يدع بيافا راسل ناكل ان شلخج اللا
 انيس هان زعت نظن ازغسعز زرع يطا اد ءانيأَصا تومان ذراعوهد ميِبوتلا

 هيلعملا لة يراكصقمناكنابزنل رمال وفيلو رب وي ناكل ال ةرشإ اهات ع نع ْ

 بقلم يال تاكبااطرب الح ناسي اولا انها كلوب ل وعن اك النا 4 2مل يضإلا دنا

 30076 تاخر نرش اع نمت الز جود ير صقل لا ريغ اخطالا ةيششلا رشم. لكو افا

 عيل يلح هواضل ازعيشل املعتل الاتررنازوكل كرد ييرتكأ اينناع مه نعمل خال تر ا

 هنباوضرذاعو ارو نعنالي غتر نعبر نزل ز عافت زج نكن وتم اان زك ازرع بيب ئلخ الص ءولصإك
 د نعد زمراوي عزي بج نعز جن دعا اطنانالدا ينس لغتنا ةجالن هنا ملا دغش كمان اذان نع

 2 ا انرهننب نتنتملخأل اذصاللاظاعيجوم ملغ اوما ظرف كيل العز اكل ابل نجوا ل36

 سلول 222 اننا ل كرحاباءانه )انه كن دع سايل كد "ثانارم ار اجم) فيان اةكلوم

 ماكر الا يما كالا لمد اهتش اي. دل لاح الا دصاهتش داو نوني الانا
 سن ءالداوأ الد ةكرل از ةرطخلالذ مخلب ةزمال وامه الشم لحانتول ادن لجو ز جن دعك ودمر بيكا ةزع

 ال "0 .رازخما حت ل2 ]ياو العخز اننا بعسا كد نع اكس از طاري نعرف كري ا

 نعسعراتيب سيري نال نك و :يانزَض اكل عْرْمَم طلعاذع لاهو ئل از كلا اوم لومبو هزتدع ص رشي

 م تنبع راض انوعال انفلات ايام نارتو عن كلاةقربلا |

 ومان زج نهي داهتر هال دارا رمانلاب راد انناذالالغ ديس مانا: تل ايون زعزع وي ادد

 ْ 51 لازال لخإل ل 4 ل انارعيط نين نسيت انجز درع نواح ن ضي زخانوجلإ ادارغسع

 1 "م باز يزل زعوتل بجي تال نول ١ لذ نكاد عل ضل ندا هن ل لالماهظملاشل انضم

 ”ورةنوز تلاظج يزكي اثتينغلس» هرانمل نضل اسارنب كاسب يا دنكلا رش
 حالو ين خيم: ز لتسير رقة تلا انفال رن تؤروابك ساب نار كك ونموت ئ

 اهيا سيعسل ننس الخ م سوا رجل

 2 ْْْ انمار زد طز راما انااا

 مك ل يل ل

 هتاف دن رحم ايفر اهزاسالع اجار صرنض ماما ساند ام اهيل اضضادا ناانلاولارضان و اسا



 ل 0 را 7
 نا 0 1

 1 110 2 عملا نعم ميول
 ظ 0 اف عوفصاو متل لوسد افران هج نعابج ملة زجاج الج ىاهرلاعأ من
 لحال راض مح كوسا والاذو يدوخ ب هتان د اوهل انغال كد ندي م

 نش نافمنك نعم داتا ايبا سارع عالما وةلدوعرب حلا سي حوا ْ

 هارسلحعئش ولاة ع هسزياؤتادلل اخذ نين بسلا ابي رعمشإ ارارعوبع را بميهفلموماذ كلذ |

 ير نفك نمزج وسم اواو كل دعما ن مضي نكإ الوهوأ درعا ب كنا
 اوسد لاف تانوطلس الا ةلاذ ميل عم عنو كلر عيل ونلا ع مئه د0 مطرجرس ا وجسبس عاطل دا
 هداج ماهل ءانح م ا نوكأ هلارجلع تباؤس
 5 0 علاق دنع بسب تالا, هلضاخلاورانالاو لدرالل انانلل نأ وضل عد حمض هناع دوهناف
 : نفع إبن ريع 5 دوما كاتم ذلحد كونصيس اد قس هلا شل ءهلن إل صش الوسدلافلاف

 00 سيول فعدصلا ترجل ثلاإ زمر عشادبع اناث لذ يلد سمع
 ١ ةلسشا بعاد نمل ف جلاد جم عوجرداؤغص خرج وسلا يتعد عس بسب ماهل انج موش
 نال نادرو لاما عزت ح دحد من هل صا! انا خاصا اال عيل صبرج لعب

 انشا هااللاظر- كصلإف مشل لارض دعنا نل شل نزال رج) ضنلا يريح جوا وعرمس_ بسب
 اع جلالا مادبا فلاي رانالانألا ثيل هنزل ازكي ل ريسط

 الوات اراك ماذا اؤبل نازي ولخخالا مانالا بو مهبو مق لص ال زر فعج هلع ةدادن
 القس ملدا ربت ميسم: وايمان بلال زوم مدشل عانس بو مجم
 لس! دششا هاجمت بلادنا كاران خاب ساد همة مل ابنا
 ا ا .نوك(رضجبيإلا ضب ل صاولم لما: نوفصلا نوكسإ زيني غمحبو ااهو للف ةولص ينم نم
 الا دباهن اماضاح كص مات >لالدصتال اج طل كان
 يب انو 2مم :لملابس اهبل الجنان نيد ع ل نان ناسا احناف ثلهلاف

 ا خا + جدااا تنلا حد نسا يمان

 اظن وئناهلا مهرباب ل عرصرج اك نرضاوررم نوكيا وزكجز رمال بتل بيد كنب نوك_لفالا سلاف ىلا 8 بلاي
 كلن بارعو عربي هد ان درب ومنع رع ماكو ناجل. نسي ربواذ لاوهبو مىهىلص

 اير وتعني 2 15 ل س6 رم ىو نعداحج نعربمع

 عون دكر مذا اللا لص زاطابعجل كان نط ون نمزبم كبس نكاد جلا
 ًّ يربو ما نركب ىنض اكو وهلا ىف سس لونان اد ثلا مهلا بسلا عايض نإ ر عدس بسيد

 اداب زيعيص نضيوللا و نصيبك هسشد وذو ساشلو د مولا نس خلتس و انلمصن ضالة جوج ب
 ل اكيللاظر نم منال ىضوببوإا ضو مد موني بصل ولام هنلش لانها ارعبام ىيذ /

 )الا ناورزكم' سب ا هد تس سل تسوس كيلا 0
 منه) فسار لحم ءاقو عن فيرا وللا ةراغااين ,ومؤ نأك:طوبماضرإ :

 لالالا لحرس ضو بوش الا ا ناذ شل سول افرهسانالف لضم مومو منال ذطوسبم

 ةنلنجؤمج دا ولان نيم ننزل لجل مال ماكو ضمانا ذرخد انج ؤلجس ال

 0: يزال هج عدا فص جوبم رج ضدجاي دج يرن قدم خيارا شيل ب
 ٠ نا وسمي اكمنوك) اظمتم ضنا ضو زف ضلخ نينا و ضو« جس فلن رولا د مضوم خيط بص مانا صال



 - هيونيع ايامنا 147 لد”

 ضنالذ متيضبزعل اف ل > نا خر ازعل هراضا نعل لإ للك ههارنصاب انلاسز ةزتكي يدوب نعلاض نزع! |

 قب تاي

 : | ذآالباهننب نميز 6 كازو ةناانالازاكت 0 ا

 - ان غبر رمرلان[كاتدهزعر سمر عز عار نافع تان ىاازر
 ا فالك ناجي طز زن هللغي اليشم زاسلانهطعكلزاذلاو يؤ ماذا لالعاب از

 ظ المطابع ابانسماازعنا, ازعل زازت نو سي دقي يسال دك

 |! لد ةمتزءزكابز عريس جزع از 'وذاجج أى خلني ءرلطلاذ نشا دويل كندر
 ادن سفر اد منيتي ند خد يا اوكرتت وصل لنددز اك لل رتمعلا اص 0

 | مرتو لاا هدا ذالك شادن إل ثا نانعرؤط ارجع كب ريكو ننتج دنس بيلا
 ١ اول اوناكم ا 2امبظف امايضارناكن اذ ميلا بهذ 6 ةلاطعنض نت اس دا فرادان دبا ا

 صاغ كوع نانا بخمالخني ل تال ثلا ميلاف دسار عزيحرتن نعي خذا يلا م ْ

 نس رمللانز زن تدع عي از تعوق 06 بزبجزابي مهل كازمت يزل ملت نالت كري

 ' ارح ,سابالاذا شن: ناكل انانض تضم اذان طاش ميما دال نَا خ عضل |ةمامال مل خاعنل لزتاشلا امي

 فل فلها اضاع طن هاتوا لالا نع ناإلا

 ' | ناكرتالا اةراشل اع مننادبح يازجط هرم طنز نتن زعزع يحلب ءالطعلا 2 نارا قنا نرد مش ول

 ابان اًسالختلمأرب مانلن 1111111 درمان“

 ا لجداذإ داذا انسان نانا »الل منيان اذيغتصلاأو امال نرش للعادة يزعج ن لي ضغل زعناب لقل انرونعتبب

 وقل [جرملش لإ كله انج رقت ريكا غمز ضان زئدَسل بي نتن بحر نع نشل فين
 ٠ ادزعرالا ناخناكيستبم 0 ا

 ظ هاي للا نضال :
 أ نعي 0 غاي اذوب انسان نيزك 2 ا هك مر لا

 اذهل ةولشلا امو نلخ : رافالف لازلنا نا 0

 ب داري مداخن ريع از نفسنا بمر اغلا 0 ا
 اداه هي :لضنوككناآل رعب 5 نمور أن ل ةنشتئلب تنل قنا اامل نما خشم لاذ نزل ليل دنت عيازع

 كنا اس زاير نصيف امم معزا ان دما للجنس ”رادذ زب يعتاد فدان زذاومعت

 9 ةيدادإةريسؤلللوي] هيدا ننزهإلا داتا د ود |ضلر ضو نادال ايتن: زضن ١  :ماعانعلخ

 : 00 هانز الا ف نينلذالل عيناي تإلاد نوي رو لحل اوسخ لست اوعقتستا: مارال نما ايلاف

 2 كانا[ العش سبير 5 "بية نينا زان لبر قلع 5 دض تدل م انا نلنيكأذا

 رندة تنام الف كمل لمت كز اك كانغ ناو طاف لق ةعتض لخ ثلا يخرج ناصنم ضن

 م بجوانب اقلام اناش نر زينل واين دوو تعض زم

 اً هنفادب رتل لجدار علهراكت نازي هن ازطع دلما زاب نشعر مول زنا بر ضان '
 جن حا زكادو ادطعنباببسيمامالاو الكير جنا يال لاطع يللا اانيالوعرمامال امان سلاهنلدال فرم ا]ذياملا

 ١ .ةيطازعل يش الا تنعيم عشا عيرلازوزكل جادا قام اع ارم هر نوي وت خو ذايب
 : | امو دنت ان ب نياناطإوقنذظ للتالي نوت ل اهل صنادل جل هلخ
 1 تي :ءا ارق هيلا طف ذط نستلم ازنعأو



 0“ ا هول موال 0
 117 ضو وبلا م

 , طعليدالتانيزطارضت زم يلا ازتساهل كيد نة اي عسب طم اهلج كار يزل ذل هر ره
 اذَع ناكل اعنا مصل ادلانل نيله ز رععنعز زعم يدم غر يغ مز ةسرتس ب ةتاياناتمأ|

 ل[ انعطذن رت كيلا جيو اهتز ريالا جلنار هلكت انا دلعأ
 ؤ ترانال نملة جراند نلوم عطس« زنك نذل الانا شل زال انأ
 جرار لاعداد خزام نب ازكناوف صرير بيرد نفل ]ذة نهد اذان نزيف زان اذاظ ونبأ

ظ 2 تاز ةدزناالا يسلط نال الع ازنامل نات عمي تخ ذلذلإ ايزل اللي زرامالان ْ
 

 واس :لذلز زج ار ئالا ريل زيد غوش عسب بالذ غان:لدال6 تانؤت فئالخنزرنجالا
 12 ضخ ف ادنج نكن لنا ئن تزن نال نال غال راض نر لاو لؤي يشأ
 | تيكن الكعةرالنع ب قاذفة. بلة اق راينا ,ةكلاز رجل اومل انام
 | كل لق لش لتر اكافاو لل رمان طرح كفل فب اتا نقيل منش ئرلم ةضن هع أ امداإا
 ناطر ازعرحا سس نط ازخ زل زكرجل بي نيلذال اذ * لفل ازعل دزلن اكتب كتيال زاك .ءاران نال

 البكي ااوعق داعم رب اهلا هدير للبنك زتفنل لعاطتيف اسما لالا سل دي زين
 | يدنعرتزجزع تعزل ةيالادااقححل ياك شم اذه الطي سجال نكت نا اجل زل
 ظ ريدا اطت نيل االاننك) انفنتي انانكاذ ال ةرشل لية دادن ع يزج مرن عيت ينل
 2 رمح ازرق ناِلفلِخْرْر السفن ردلل از يثكرلا2ن اكان زر اير مَوركا ضامن الل الو طن لملاك از اش او دانا

 ينك اإل راكان« نينكرلاخ امانة نوال د ليل نزل زبثكل ذولا لشي مالا
 فلات انا شن زرالازيثكل نوير رالي يلا اااطعذ لود نيترتس يوي ادانكينابنيرمللا|

 مانو ضم انبلا دالك قال يزخر بي ماهل الغ قملوقبا قلتم نكي ابننا نيك
 لاةرا اهموعم طل باه هال راك ف مانال نال ضر نمل وكل لش الق انك اذ 6 كحل امنع

 ماهل نماخ كال طي دلك خزن اةسعشك ذل ييسنانانم ضف لال ناجل
 ياي ضان طور امالاز منال الا 6هواف دان يداعدد قي امنع :لطلامع ا 5

 نادي بكتاب اناا خش انا ةدشل يلقفم دنع لزعانملا اك بكت ] كما يواصل ناك
 تاره طزك ازعل امان زصحلاباذئاثد جزع سز7 نإزةسعز ابي مقرنا شا قلم | نص

 ودون جنمزين از عرمارمدنس جي اجالع لعب ئ عقول ناو دلل الن: هيج املأ ذزلَصب

 تارودانت هت يرقلارشد الازبمدكاد اليزعلا رنل ابعاد نيزعيكذزغا زب
 | 1 راك زروال شالت نجد يزكبق هرازطدا خيبه جيتها رن ان | ؟

 نر نال تلتف دام اعذ امص لن كلن هنو نحل غ انهن نلحق راق مانا اظ لل هير

 ةركلك نادم اكل نازطن تايؤلَم ةواوانل المان ذا كاف نال لف لاير ةزينقدالضال دلل

 لطم زال نحن رطل هن رخإ يلد ته: نز اقرا كاست, ”ازاكزجز ئتالاخبر :
 ا ليسنر وس نتانيا بصل اكاراضاززةيرمح وال اردن.(

 | ةالطسلاو داانانيسانل ارا ذل الع فارجع ذلانلا: تاز كنيزعرات مرتبه بي مزز ةرنا »نإ نم
 فرك ارسال زيلع ا تلفن ان ازيجعاوركر | ععساٌ طنز صن رهجباذااماناظ]

 | داحلادخ فب فهلا ير لذ دز مص ذل يزلال مادا هعقس ربل ةانإ ايقونة

 | يتادتلازصلام اء هو بطعم قس زسضار تزيتمنس بي ناخنإ ةيتسنالا لانس |



 ١ امرين رجنل6 كلذ نيرا كر قولو نم'الدرقاكنذق نال انراجنب ِ هراصق زالوف ملحد ١

 2-0 رن ]الا انه بجي ىقرخا نون دوز: زجل 'لقواانالا نادال النسل اهل جرا رمك نائانا كيب

 تاوهر اذاتح ا اتيث ىقاالن تاكنذذازاان كي زراصغ ذل نال هال ملخنا لال ار تارال داما اعزب

 : |ام شان نكينت_ترايقلالاه ستندم لطذزرإ وعزتي نفل نا 2 مدمن لةشللذ عرفنا
 ؟لذلا مال قيشبف بتي امال ادن نرك جان ال ملون: [هاع قال ع لزب مانجا طز نزعت

 | تمن »تلف رئي نزع اكن نعتيخ هيلز انف ن نوت عونا بيكيب ميرو طن ءأزجل باكل ماًرقدت ناكاذا لاذ
 ا اول هزل علضاخ كبت خر غانص نت وخرغن البف فا ل6 زال نم دالزمرشلا

 ب عفو حضانه فيلو ءلخز مشن ذاذازربكت الرمال صلة نادنعاماذاث يتوجب وحنا زح
 000 ءاخزتةضنالبت خان مامالاممنك]ل اخ لافث/ كيل مابك حاز عش هل معن عريب زب از ناوفص
 ”هتادبحاباذلانلان ةران: زاك ازعناغ هزعزنيتحنا بتكرار ازعجارغنع 8ع ضعفا

 0م اربإلاأرقان اذان اكان[ لاننا شالا «لشلارب عرف اومحت إلا امال زعياشلا

 _ | قاض كروب تحان ان عيل خ زعلانة الت ضاع زوذان نزع ز عزز ةزيؤغاذ
 اًضاد اعز ازعل ننعز :نيضانموو جي نبكر تن سنك نماؤشلا و زئل الغ ا كلاما ةءلرقزع

 ْ لدنك ةرااظر :رماتمتاتن ذئازإنكمت الؤرمومل |ٌقردقم كر لن ماما دج ةي الخ اذن كل ليل ضار رات

 يمال يقر !>رنلل لرد ان اباعان اهرزعمل زاد لعن الن ؤخ الا كئارفتكتياًنضعلزماهْساذ اهمدش غاب كرا لف انعم

 امتاكرمن اةراغال ادا اهنا طاددكوذ اصلان م اكن لةرانلاتج وفرج: اراض ش لا

 ْ تا ديزاد تسطازبغللل الةزهق ظالم هد رمل اوعا تت ل نونو ننخاذ اذ شضوكشا

 دلرانم هراضل ابكت العلن اورو واط هلت ناحل انكم اولا كاذ ةيئايالطن كنز يمال ك لب اننا هال انيإد

 (كةانهلايرلن ازا ملتبلن نازخشالا ازتئلنع ماض انوش الص وادم هولك ابنت ارد ك اند

 انزتعب دنت نالع اذان نانا ان ليز جير هنضدانطعنأؤقنالا زي ل الطاتان اب نانا
 قاض م لزانناوكسيشر م كمن سينا رصف له خب يحتم ماماكم نومك بع لذا و اش يلع هقادنجي إل ل

 )ذوق دن الذ تليافا ام رخام كياتفل اكل امرنا تبا للشر ياي سبا لا كتل ايالاولخ واش

 | نلضلاندهال الوفي ب اس.عتو مسك نمر املا ناجل يرو رع الندا نقدعز لوف عيتمليضفلا

 ”ةرزز دلال فز عراب ,هشل 1ك ادنع دب لوق دكتور شن لوقمق> نر: قتل ناكتل فل داب سانا
0 

 1 م

 ميم ةء اضطر نوشلا عاشر ناضللف مهقخ رشي موكل وزب اهلسجالة ميلا ولمن يج اذ

 [ترعسس حلاو ناز اني ملل .رانير نخل إنو كلمجباش لإ زكر الذال[ نلت نوعس نع
 بد ميلع هنالك بلسان ةضن انتر ايفر سل ن وز كرباناكمهدرتستلا الضد وفق نورس نوزع

 م ملا زيا ملح نشات شب انا انجاز يعم اسي متع عرظا كن

 17 تاللهسرنز نجر العشار نحال سله سارع زذلا مل نع كارز كحل بودل !لزمألا
 0 نا ؤرصفلاطس مذ نيل ترلانلل ةزاكاذ ذاهنغك فرامل نصر وص نكهقر معلا لص يحلامو ناكأز اد

 ص رار ترس وزار لاوس بيدا[ كر سلم بريدج نلت
 : د مندي وع يو افجر نات

 . | 0سم لحن !نئاهغ للا ثان لا معز غ ساو صلاطن تنبت تل يلا. الاه ملال

01 3 1 
 اثير
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  5.0كل
 يبدي ميل يا

 ل

 نييحاببازعصالا ار اناتما هد

 ةرماشلانركار سنه نانا
 دعم .وباتن اغم ديرو ادامه
 فصالايسال الاوحد درو اكيوحت
 رخل اًمصاعل اوف: ؛ةصاعلاتيزامامَ
 هسيزمدنوزونال ازكلا لاهل رخال
 هل اال عاهيندامالز ولت لن كعمل

 رعت سن كانتا بن اوزَعْؤشلا
 , كضاساتل مالت



 0 ع ع نال را مكر زال نزلا لل ىلا
 ا م 1 5 "0 3 1 1 0 ا

 د

ا 001 5 . 0 اوى 0
 ا 1 و 

 ١/ 7 4واج يدل ل نع ا 0
 تان زاك مج دفنا يعانون يت سن وزيااظوسد اال انه زيكا ةدالز اك

 ندعم ةاوؤران اهيل مم لص !تلاممدعزب ”دريشسو 9 .

 ظالتبدعزع باك رتب شيعو نذالة ارجرعفران زكر لزعت | 0 هكمجززك ا ل

 اهلا ثلا ةذانن انكر لل ارب تف ا انرل انن ا ما تهز ل كرا ةرايرد اس مْنديومبااَم

 نوعا انطعل انلاا لفل نت نان كيني "ل م 0 نذذالنا

 ةلطباكه نارؤكذ عما اشر انهدنر عسا وص نال ا تلاع جذعان انلوضف نح

 ١ ةقدلضو نت تيرنر قفا اناس ال وسان ساهرعز كال اهانه امكرتعم اولصْفطمر غيض اولّصانا

 0 ديلَصليز وام دلف نجا زك داو ث رشم زمالك ماو صخر ةنزجل اها اذا تال عماكلا

 "رتبي ض تالا را زعانرالاب مب كشر د ججانم دكر كتف ملا طن يلا نارا

 | ةصر تول سلا ةرالذ باننا توم 55000 انكرمنراَوَصْم ربط مع نذداسانا

 | ةانلصرخلا ا ضو ما ماهلخ ويشار 1س الة وفساةضلخأ
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 | ديا هيلدا فزنانل هادا العيني ناني د اتعللا عنزه اذ لأمير: نعال هل 0-0
 | ين لي نعد جزاه خي ارتي زتيؤبجر اجري زن ةزسالمتيت هيكل ١

 اطياف سجال ةرليأ اان اوردصل جا ةديينو سوفا الع انتل

 : را نطتنباظرضالوطنا السا دانيال ثلا نش 5900
 ' 7065لضالنيبلا زماننا جنا عضال لف لوائل ة رش لمتادن عز خش زج لات |

 ديلي ةضرارتزعتعأ5 طولا مدخن تايغيضح يملا
 5 ا5 هالناس ل ظل عز ضر ضر اع زر ديت اصم ونجل رشا نعت

 رايز األ دات رتاج واطي انا وجرب تيدا 0
 ١ لير ضدلالع يي اقن اقفال نط: ن نعمل هيمشالصشالوس تناك ينهلاتاغتيرعو | ١ تس ترا

 0 ةنيَيملا هاسلصن اغيخالل اناث لرلَع ناد لزوج جار ساش زا قب نعت م وخص هديصحتشلاب | ِ

 اخوان عننا شل ملم .نرط عار عز عملا يمد إن ناك دا ءامص ا ذدصاعاط الد 0

 د ضرال د2 ج عن اوعهجهض اةلازاالن زخم جزيل يعش الص شاط و ناكر انه إل اًياحلصي نتف! اب |
 ٍ ةتالشإ للعام دانك تل ناز جرم اشعل نك وجزيل نجا طاح ءانل اوءاطل لي كميت |

 عب ع 8: طاج مدثر اد مال ناني يركن نيالا

 ضنا هلع الّصْماَو اون: لاخلا امج نك رع ظل از شاهر مه رازكت ازبتع بجيب
 08 ةردغنال ال نإ اون حلزون تدار كبوججزإ اجيب . يردن وك نااايس جاتا

 : تدمج هيدا لمقام ران زعير ليزفيلا ينل خلة دن
 بالا ماجر اسالز تيجانا ابابلا فضي مو اداوم اساوب ازعل كور ك1 0 ةرال امانى نعمل انهو زسل و منرلضم

 لئكدلة رشاد ازال زق قي نعزاب زعراغز نانا ز خف نعت 5 لال نيالا ظ
 كلنا لخلا ل يضئ از يلا ل نر هش السنع رموز قالا ضرما إرسل“ ١

 نعانملا[5 للا ضررا نيسان ندب تي مزجشلاو دهر شاعمأ
 رمت عاام زيظلا دلت نالوا تطال رش دلما دتج تال مهين ةلازكيتضرخسل

 الو خ لزع راد زعرتب جني ضال ءريطكالد لصف انين الوطن اموبكب االله ناكن م اناا

 1 الثد) ةدُدنَحْدل تزايد كاد كنزا انرضالايزكالداش مط ترسل امو يطال 0 ١

 لق طع انزيم يللا نضال كيالي شاي نضل كاران زما ايل ]
 و ارب مرج 0 0 رعرساج

 ريانا يرو قزم وزار تزن قرط دمنا م
 لصغر مسن سات تدي مسالا اكيرتسكبدنج انقل

 اقاربي دانا يمض ذود ناكيرلا: شل لش ادتعةازعؤفماءاطر وف
 نايضامد هداك ليزا رن يرشد يطال اس عنا نم 1 2 0 0

 لوجدنا الالي يادي مر امانا قرلاضمز ةراطتا ندر تمب | م 3 را ا
 نر زاب جير هنن ديفا ةتلنماشياتج نيدو 00 نا ا

 نورا يبدد ةئلاذنب جوزف هاذ! كامو
 ا ا ع سم ,نمثنلا 7 2 و 9

 00-0 ا حل

 | ريم
 جهدحو
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 فايزجداهلعأتؤياكم اهلا ارجل كيمص الصمم لازال نشل اعلجِ نزعل زعزكل اني دراج
 62خلاز رضاء انس زوما نا جا ذور زان اذادتغ سانا والعلن مر اهنالج نيم
 |. جر اذانالا ديما ناني دز هيد ننام ننناساهايو اهيا ذكيت لال زال
 نحب ة لوز ليان ارويضسل لبد يبن: رابع عت ع أت نيس ةغنإ رار ف ايرأل ذوي

 يمل ”نلطظلاة تاننراش طماط نالذإ لذ اذن عضال موي ناكاذ ايمو امئانمة نسمات زلنا منو عي رص ولا |
 لانو تهد نن طش ننال انس ل. هانز سل اول ثان اغ اخر نرخ ضال ول ونت داو سل اذ سل هئالوست
 الن لوعنملا اجل | كين: ةزع ناضرطن ضل كيال ضال انكي الكلدان ل طضال ومن للود

 0 اضل اجزم لذات ناكتاد كراش تل ازا ذلان .ر امل وايضا اطال اخد هراشمل د نك دايز
 . | وتل فةلعاقنل اهزمتت سن! بادال غلا رمت اضاع اهي حاد اراما خخ نانغا كتم اذ لهي كر تيتو
 لالا ناين بانل ننال لال نبالازالا نلدئ اهب غسان كونا ءاخمل نال ذا مزه اذ
 از تدار اللول عل كك شب أررسزييمانز ديعر ندا مان طعنا
 دش يونج زري نت عي نمزج دوز مسير م يتسم رز عزعتع أه وراي كل
 ك4 نرش الاونزح اههشاناكانأ لال ةينباظالامامالإما امزيزيتل دنسزالهلا ادام نادنهاش ءامالارتضرهئاانا

 مكضد 1 واطم ل اىزالاخ زمانك يلبي نال ناشر مول كل ةداطخإ مارين دذنتشب

 الهلا 0 زا ذااو ضرر ازرع 9: واو مفكر تر كينانوعيالا ولالا ولؤتشب
 !هنازاوس (لكيمب موطته) هرمي ارتب مدليع لادن الد ادنل ناز د اوشة ب الطن 3 لهل غزقامم
 | هلل دير .انلازغدض رعت ورا ا انك بانر دوتنب
 تزبط ار اجراذل نارٍ ناظر الليل ذر يناع نع زن لل ناز وفي سانل نا يل رتحلا
 ف كيب ضزاة زم نيش السان هل شخ عر برغاذالاظاهيؤز خزان غنيا اذذ تاج الليل كل
 ةسوهد[| بة نبذ دلك زشا حلا ذالَعرساءماَعنطنساي دولا ذبل اإل ذاب
 | مضل العشي نا ة.نمركسانلاىقي يغازل تق سانت اعط لبو لسجل داتبارظد نا
 ريماثاعددد © كابرس الزيادي انقل ادلادءازامناشلابداتداذلا لطي شازكز وشال
 ضرما هقاوهلثد دليلك اذد رع ان اره ثمل لالا ووين ينكماغ طي اكل مية زينؤلا
 لكان )ديم مالصيشلا ]6 ذب ايوب لزكراج قي نعمان زعزعة لنا /زيغ يزني نيالا 5
 جة وهذ لول مالؤط ويشيل ازالة ركز ]ب للا ددخانوولا هناي دانى مانلاوثنعغد»
 وق دسازد عزم طا ءلاذه خمر لاو يان اكادالةز نلمس انهن يلزع
 تكره ماياذ كل زله الَصْلَو ناطافول ذا ةيوم تكا كمن نكب هل داولت كا وجش لان يبزؤن
 للاخ سهقازما هكا طلاسانيا بعدا لبد يكره زو قل تاتي الل ةداهاونوضالا
 :ااناهي اكمال نات انشاد ف ئبال اهدار اعني نار ناهي سيمو اهي نهج اهيل تال اناوركرملا

 نهلكلامةليدششلا نمنني للة مزايا ذشم اليت دعسة ورضاه
 يي نإ زميل دهان وا لارا كتا مانا زرنزجخيب لاعب كت عامر طالب

 وسعدت اج | ياو دمرعت ندوررم ديرب ضمور تيا طرفص ب د ةناهبكن
 ا /..| | كف دن رتل غل رك ذنب نييك غيل امةركر ادا ةزاذا اهون و شل دجال امل ة زا انكم اظ
 مم اكااطن ضم تن زيرض صج ساخن كر نكي كين: يكن 5: ني قون ترا
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 صل
 داراكايناشتنيرادرن يتعلم امانالل خيل يلظ ناز تيل امال يطعني اله نطل دع

 أ لجن الانا ادة الخال رن اكو نط عر تال دك لطب د اقتل ادا خشم .ثيربال عوبتاظان| ٌ

 2 0 ةنَيلا اصلن لل ع سادنع عيلزع زلزل عز كرنب كتل زيلع مسائل ا

 | الك نكرر كلش سرك دانت زبي و زاكي مس نازك نيجي

 | تسدلدالاعم موريكتو ثان الا:نننعلا قتيكل نعلشإ لع ةقار مابا ذل شن هت ا نعلضنل نب ةجسْن |

 نزار ومرض بابا نيت كياته يا اطأ يي
 رعب غر تيدع دان جذع هزل اد زب طفلا وشساذب كرا داس داركم يخاف انا ذل اف قنابل ا. مكراد أطاع

 اتوا ادنيزبكم زرت هنحاذ ملال اخيك ةرئيكت زغضاننل خال اوطضل فر: يكل الة ليمتد كعب
 اكازاكايتاشمخت سس حت هع دوور يخجل

 لاق هكا كابس لازما بتيط تالا يجوع ءنعجي[ط
 ريو واض اهب ايون نييكتبك الا فسم اكان :لهدا مس إهلاوئاَلاَخَو

 فعاد را واتباع ار ننال ابيك لاذ اذ كرر يشاركن هنتر عدد
 . ايام يود طا ارينا اج قاع يراني انما

 اول ولك ناطلاما وطب من اهب كريت تساززكك قهيحسني انتي نون دراما عفت ةراطلا هي قش الساد | | دياب
 49ج طا رحنع بربس عزة نوفا: يأ داك نزع انم|

 عرار يكرخ للاب نسربك مزه نييكركت تالا فلا ولايك نعيش طلع شادصلباننانسل ختع | هنن
 ْ لل فموينلا المافن جزهلنل زعراوفمز نسج بمس همس انا رت ازيك ميداربكت رن وف موق نشل .

 | | ل درجات ننام زيجات شل ع ءلطل ارجوك اكن خلات والاف |

 مظلل لح انعوبلق زا رانا بت اهزنبطخلا نشكل ناو ان ارث ةولظلا زن نفاذ

 طة دتويغت سرس دودي اج انا يال زو لاو هزاضا الح

 امني فلن اخي طبل الادراك ياخي جاك ا .ةلتناطزي رنا عكاز
 | تابعنا :ال كلا نزل زنانمشك زر طاش ع 0 ا اسئل دال |

 ذنبا فؤط وتساب نحل در هاب ير نصرت رداد

 هيي نع ما راط زفر عجزت انجز يؤ ا جيب نربي اذهز | اذع
 منيان كلف للمزْيتللاخيإ ني مالا: حاد نيكل انيس ا فلها اركي ن اكان اللا

 ا دادس بنها الضار ني ددسن

 انهي قئاز ةعانجنراتس ل ديل مالك شالو وتاني الزيت كويل قاضي
 | يضل عتداورخلاط كضال يزل افريل وتلا نش العقاد جرعة زرع نع تاز يزرع
 : داق شان اوم زك ود نكن بريتا
 | يلج ادلكف دارك نكل ا ذارتتنوكينادنب كلل ة زل العاقل انسخ ود نك الادلة يكلاذأ
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 4 2و ورب وه” و اوحمر ل 1
 8+ كح ع تي درعض 2 يسب 2 ادي ا كس" ل
 0 -- 2 2 افا - ١ ماا كا ردا يرعب تم ل عم

 | تا كلم تن
 2 يك زها شامل انتم اذن نكن نب 55
 6 [ را نييملا مق ذوتتل نر الم هارع لب نكراقننجتلارن عرسال رغم : رس

 8 حسا دس ا.( اطعا موس هاجت سيركز يوم دنياه دالجإلانانباَومةعآَِْبعأ
 يي < ٠ | ةيدرطود جانسو تع تلسز نالت طعاما ىنالابهزج خرم يقلل قة مّونالا

 ها مز.
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 3 اج 0-5 5 38 ونسال ذاع لايران لاو ركام يني لت ني ةيكا ويف نا كاكا

 02 00 يتلا
 ٍُش كي ا - | خزي نايك قناني لامانع

 ل <ئيس ١ 0 يرش رع انزعزخو راسب تلال نبات تلا هايزكت 20000
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 ك 1

 0ع 00 يل
 ح 2 ا ا اح درسا رول الململبال دم اَلَسر ووعد
 ِ 7-2 ا كيال هل ويصسلا 0 0

 : دعيت [5:لذلازمخرذاذ انف ناتل امه يككمنست للن هني فذعب طنب زيان
 ولة زمالك وخط نزح ضحوا ةرنص ونطق ينكر تجني
 : | ان تتالالاة بيبا فز ئكلاذ ارش بة دنا درعا شن قارن ع وشل رعن 3 الو راض نشب

 ا و يوم :لفلاءنيزنخ جهلا فذ
 2 كهانزاغةزقؤ يجيز اطمن ينتج زج وعز ب جي لئلادن زيكو خجلا وه دلال بقشكمتس
 منوع ةىلدال اخرتيككلا ذب ديلا لانني ااا رجا 1 المشل|
 | ياظتالاظنينبا كلانا دعانا سا اذ ازعل بدنل نزين حاززع بيدا ابكر
 | مقناص ل نهار. ناضل ضحايا دنت لالا ذ
 مهيب كاملا تألمت ًانَرلاءناطلتاان نشيل ينل

 ا لايقاف نكي تانكي نمنع ادرج لفرع
 مو بف ههه ب جال 320 اق ا
 | |١ ديلا الار وون هوت رولالاثتا ايتن مدل نك ]كرواسون الاد اهس ما
 . ديت زضان ظل ةنزانلع فنتك وكن سرك هوت زيطإبقتا
 0 . ١ ١ قران نضال دل 0/0 ةيبايف جا .اا نبل كانتا لتدذنمانك فول كانو
 ار 00 أ ]1 رت طافت قوة لي راص كاش م ناك نأ

 0 أ قرر كود ركاب ماينزل لعن كادت لكن ةخن]* عسل ئه رطل كتر
 ١ | ةايكافلتالا قمار طلال قار هضويقاطضرا

 3 : د | | هلو : كدي و لاشي | ار قي غدا بيك لالا نط نايل: دن اوال
 0 00دك, سخي نهااظنيرهرت وتشتد سا '

 ا 0 | نت لصتار نر زو دنعللا بمس دورس وك تروس كد مرصدخالا ظ
 ١ : 7 | | ةنبعت ا ا عسا و انس
 0 0 5 5 ع هترسدد دس ديد يطور دانكن
 | لال زر“ ياس 0 ول مس

 0 5 0 م0 0 77 0 7 1 2



 نيركعل رمال ادا وال ادني دم اها فارسا اضز تاور لاقط عادا
 | ليان راسل انقيإهنانيظاند وامل نكران ذنخي زامل لضم دار امارس ا ا

 ادب ديم ئلازياجحمي لت 0 38
 ندوات اش هنابنب ناك ولا : تا صورموالاو يارا ئاَمْئَتلارج نقلا اظزرطنلا
 | نيلزاسداهن جياد ترمكال قوم كرفس هدول ورلد رللاة اندم الالام
 لين مازدا 01 ئادخنينرلبامالزلالاض نياك ذل نير صان ع :ارراثكلا|

 ا راتبك لسانا كيانها نئخرملآ مج دية رانلاب
 0 يع بانل ذاك يلازاليؤتق اوعي اواو تي اعز تشك لي

 | هلت 2 تيصاس در يس مدس ويعم

 ميسو نيش نش يا زسمالانابازئانةحاغال 2 21الف قالا نانهخ ة وشو كتخ رشي خور ةءاوقَو نت زميلها
 هاضا هنو نولي ظن جلا نيك فعاد نولياسلاعئامآْنَتَو نيش تنال دالة يلفال ذو
 يان منو اتم زرنا يس ذباو تطال دما كات يحمل ْ ١

 ْ الين ءاديا يسن لوا ع نواف ئالؤ ذنب جالوت د صف لاه الص نطيل نافع
 نيرا وانو امس دَوءاَتبل 0 يصل ْ

 يور ماظل نة ظبط ملؤل خصم نادل ذا ناجم نييك
 ا الل يم يضر اما ظستامَ انزين هايم راثنلا هلت كت ماتذلانرف 1

 7 اهني الدارس اتعرف 1 ا
 د .. اهؤطولالداهياؤنييت اورينت داني لكت تال زينل ضاوناةناتكل قرا هن اول ضالة ريملا ْ

 يالله ردودكم انإالا اارئْفكوكسككرذ باكو نأ هيي ادد ااهف كنف راوويأ ظ
 تلد 017تيقت ناناركئابجلا سنار يطب نظداط و هت هتيم ارا اذوب ٍْ

 دلأة هالو اَجَعْما اناوذقا نلوم َوْرَي ضي اال قع عَوطَجظم لا

 0 ا وو يس العا مآ يوك ليي 1

 ياا ي مادام نزور د هْغَص --- مود ما ابيت خس ]فافؤؤلك دلة

 0 3 0 اانا ردنا

 ْ عم 1 سم و ا 2 0-6
 عل ةافرنم متياناطبتل سنابدَو هوما ك2 زعل الب نيل التل فرخ ن انفال نياكمانت

 ذاطاكد خل نبل .رم الل الك يد لح وقولك َدلددكدَلمرل لشن ادأ حان! وم

 0 او اهرترملا انج ضال اذار ابار خ نسب نزعل لير سافو نوصي ام ل مد

 ' 0 الاخ امام غن للطعام نطو منن فارع ثيل نال جواس ,نوادني مناي راسم[

 رمل اينرل رضطعد درمان مدني ونال اخرها ظل ةاناد المخا اوطونرا 5 ارتجاشدالاب ايلوعلا انهن تصد

 زي يس همدمت اول اهب اول مسا اول لوران بال اعمر رتنرلع ملا

 كو رطل يراقب سلا ءاشن خطو عش ظابط عزالدين نابل

 وايل نطو ناهئصيخخم قل طبر ناد هزم فو نا هه كى غبت لان دز قنااهيز راهي ار ضيوف



 راهن زوالا زم هيض لوا كل النعل زكللاد حالف تماكتلاداهنازهثرايّدلاذالمى عر لا را
 ٍ تجيز انتا ضدانكشلا نب تانضجاما تل انايي لا امضلاوتيلااهجرمزه خلصنا المنال انانيالا

 اوهرالن رابع نالذازشل ارض ع انالن ال نانا اهنا انلارات لهن كمادة انُماهرعح كارا

 م ةاركامماك الا ع يس ]للم طردت راش نال ترتب

 طّصاذار:يكتازن لذ لشحن والا ان يانقنر انفع جن اذ نال وكونه انقر ازهار

 | ماده ارم كلر وامك دزك ناك النلاد نخرج باج ا: عطتني عهظفا
 أطل نيتشر اممم اسمان ناناالعنانازمرانل لسن تطل كلاما قاد ادخار
 ا | ةيرجام ادت وغض تحن ياو قنوع قام 7 ثمره امنا

 اناس ريكس )الري كانغ رز ض9 نزاع دفنا جوس ( هيوم طازتم

 ا دل 7 سكيس ذبل ال هكم ويه ؤفخ كاني تكونت تق ايا

 هدئارتسمو طع ادوْ موكا

 00 دال انس اليماب يستدل نر اوفا

 نا ثول ا هكا 02م نعت رزاما وس وكتنانطفلب

 تول اقره يبرغ اظل وعام 0 :ددلالتكلمتا
 2001 تيجو انحناء اللرلا» ل وشال

 طنا تايد همومنا ارآنيسِننَسَو ما رد ةقااعبتمرانالاباهنيإ رتل ظ

 ا ا و و ا وا نابنلا

 اني ايزو ضنا كال كال برطمان اياؤزاوجناوإ ظ
 ١ يا باله عايل رنج ماش اناودلاللّنبازاج :اناين تلات كاين 26

 ا اوان نمجَِهيشِلجدِل مَ ندرس الط نوح ب كاوا ظنا لطرح اه

 ال م2طا ومقلي يضع

 | تلم ةاهيذ ذاته يشتري ان و ورعَس اسنان الناررتار عنيت كرم لابو الا
 دعايات اذاضاداو مطوع انو بزر ذا اذهان نيكل كة هن
 حارا دف ووقت إةبكاهنزتض ناك تلات افالون اخ ءرشل ايمانه نكن نابع
 | دالماْْنْعَم لطول جتك دورا دلل كتم اياك ينرعَتلا
 اللا و الدي نئماوقاوْئَو' املا انو ثلعر انك كيبةنككناذو ءاتنلاناير نجر

 متر ةارفرببم مرات دوال بمن! اد سحر ذل
 ةئياغن انكر اهدا 0 زوم لح نقلك رائي ورليرق لملم نَلساومم

 : مله لم ظيخز مل اراك شايع زم 172 ا انملئلم

 كرمان مج ماذ انيمي افي رم م تالا يكسر انا نباذانكال ضف زيبلخ
 , | تال هلا »النايلي تصل نر وما دما دريل نلت دارا الساضم مال زم
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 ا دردصمل ارح هل طعلل] هذ 6

 |( > 0و1 رادع رن نإ نشرات

 ا طالع د جف له نالاناعدج
 اهاراهال لي صتئا ءانحدس

 ا ١ اب !مىدساة درا

 اش راوصاو 0



 0 1 لا 2 00
 3 0 006 0 0 ١ ا ا 0

 يطل ة دو ومر از ظباف |
 كروان هالكلا خَاَباَم ليا :

 كمالصل ناك داؤلاس8
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 1 0 تري
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 0 ن1 ْ

 00 كيسويرملا ل درعا زلال ساب ارا [لؤ انك امل ايدل هبانال وساد امصل عملو اهياض رعاهن 3 كتان اهدا دلال انزذلا هاومكمنرل 1
 د ١ 2 فروا تاتا دز نموا تا 3
 يتاح الاتنين

 تسمو سدم 000
 0 1 2آ1آ ويحبو همام ؟ىيرو

 اا ورعب رخل 1 1 رورَعَوم ا رح

 دوت حزم المكون مش المل نما قال لزمالو تاادن انكتااهرش
 ١ الاسره ع ا اقدر 52د كنا دوت ل كلم تيرا نبل اكلي ووانلاا 5ع تع كلنا ملا قدام اطآو

 00 بنزل ايوا قل كليو نم تلج ارت كارز اوم
 للي ايفل نارويدبا شلون هكلاتايوبا اكلات ويبدأ
 | نديم ليا ردنا هنود اقدر باها افون 0 د 5 0001 هكوينلتإو هيام

 | مكنااتضاال نعت دوف .در كا دهان ينل زها مالم از بلين داتا
 ا الاانا محرك هن نخاون اميرتي حلات

 1 2 1016 و 1 00 ما او مح تاو د

 لع اناناس قرنين نباتا ننفذ لآنه فور طاشل ان نهم ماد ماشا
 0 تاز 990000 انس ااا لانانز اراك لن اب ينط وو _ ل

 1 توتة لومينا ةيتوا نستسلم نه لضم ضر انماء لفرط

 بنك ورع مد ابي يرد ربان نارام
 فو مل طوول

 هع امكسَو كيفَدشدَلاع تينا لها نا ها اخ ضل
 ظ كو انزلت رن عوير خورانرا »قود دنا كقولك نهرا لور جنأد قارب فيض يونا
 00 ا د س ش

 سم 2 00 مبتاهرخ وتعلن
 افلون جس قالون لاا ننتقل

 يجئ سم 2 0 اختير :

 ا نراهن ام 7 ا رحت
 ١ دالاس وبان د عرشك 5 شرك عدلا: اخل ابل رح 001
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 :ءلرديزعيمسو بز رحاز زج كسب ليل ارنا لذلا لع دع وني ظن يرث ساب ئيسورانخا نعل تل

 0 قمة تضاخابخ ارنا لضانازا زن ديون زكر خرز عمان
 | اتيؤاشلادنباغب تناك اذا هيمو ذو امز ضان ذنب [ ميل برا انيك
 ظ | دارا نكومولشلادنيدلوق ينك انش ظءاول اوما ق نيكي والاف تب م نارتو
 | دعاة ندين انطوت 7 وم نحو ادعم يب
 ١ | تيما اهيل يزعل انطبزعدانئندان:ثارعظن ل لباس ارطق ضني كلاي امة لج ضان رك اياكم

 لع يضفرانان نوم اياز دانةماةروجل:اذ) العشا تغرا اني ظالد تح اكيد الا اهيدمدَسرل اصلا

 تيضتلافؤانداخ باق امزازوامم اما ذي تلا عع هزئالش سمي ضلت مهلا كتدالؤل خذه يلا
 اههجالع ةراظل انانناللمميفوتتطتد]ملا والحل الهيل اش مد رمان اناطننال نسج طخ انتر اكئرو الاواني تاكل

 | هفيظلانومامنعنؤ زد اشل للنت نسخ اهل نتن قرل نيش الضتا لوس نيبو شن اككاهرئإشراهينشداهياذاب

 9 3 مافي ايت الاز 6 نه اغل اهمال كحل لالا ماو تينا زملكؤ را خاب اتؤ 5 د ضماكاهمافازإ ثنا لاغ
 : يأ ءالطلان نرحل التيانتمانكنلداقازم لمطنناباةغ لاوس ننام ئ كون نضال
 هتغامل انه تخ يزيل زياد ةتلانغدن كربلا خلاز نال ريحا نع تمنع ةوطلا:ناكتمجور طفلا

 ل ةذل ةردإ ليز الزند يزعجني لغاز جز كتلي قل نكد از جت 5: تان كرش اهضانلزناذالا
 ينال لالخ تلت نكت طم: ان غيار مااا ازور :دبالمم [ًععي ان موصل ان لونان كال

 جلا _رابرنال شلات امن عالاقل نمل اظل مالا اهنا عر اككمرعت هتف ماا مليا عنتيل اش أن

 نادم مهب نعام: لن رداطتازازعيهمرجتسلا ا: د اذن: هاخزج تاز زل نكد عن ل15 ليل اذ
 ولم خد زلال امل اهيرزملا ةرلضل زبه يهز اكشلشل ةنو نوننم كادي سل ةناانال لك للة شادن وا اذلاد

 كدر كاس لول ةلوقلبك الة عطتت ند وسرت انها اصف تدب! إذ وريغ فد لب دنع هزار

 لسان لعمق زق ودل انعي مكمل ارم ارشد انما اكان ادرك اما كاش اومن كالا

 ملال تانك دز عراق ازع نر جرزز رخال 9 يبخل ما ردع هم
 نع تبلالا 168 يرق اخ شلاق لإ ذل دس |[ يرش دربك لش ضيق شل بر ككل

 شع وز انظمالا :ان: الص نش اخيه اعز يكل لاظاؤتشلارد يت 0

 يكاد نان امد باذن درك 01 هارون لويز خلا ورزهظلا ناصر تيك تاو
 نك كل زعاظمال زها لماذا غلاة رماني هنامطما زان فر ااا اييزاتنال

 0 لحل جزعال عل انعزاوصز عز ارز 2 66 جازت الانعام اذان تغلط

 ضب شر دا ١!ةلراكا ان راكد رتل انجن اثم زيك ها روس كح باكرا |

 و سر هوب تمخد اذ مرنم ياخد تير ص عنم
 1 جبال ادمننل ذيزضموتس زيان لعتومل ودخ غش نب داريا د اند ضر اصلكرد جبر لاذ و
 ! ور م 3 ص 2 ويش ب قوم كارو طا انضر كنز جن عرس تيان اتلا

 ميلا 1 0 فزاد خجلاال اوبال اينما رخل مليح اعرض لع بي نوت رك
 ا 2 : 5 نع نازعضشعن ازكي از نسمي نزيل رم لان يرتب نيكل رمل لصل قا زوشل اسلي ضخ
 ْ مر د 5 اطر حزة لدا ضرءلعداوكشلارد عارسلا 00
 يا 9 0 رن هت زا) قرشا ورسم مرام 00 هاك دع طلاع 2 ندعتجأ
 ًّث ا 5 ١ يللا را طربال .دمبرال اك وجول اننا ميت انل اوقات نما زل ن6 ه1
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 انهي ننزل بعام داقن إب اضرب تير ايرثكلا مبان ذنب رادوخت اتا هنااوزكد ادعت ل قزع اياث 1 ظ 7-0 ا و
 عيل نان انيرضف دز لالا غل هناءاش نا باك نبابلا يرن 0 3

 ذوق نووزيو ميزو نيياشز تيا لاكي د يلو طفلا نول سي اذا شن ليان ناعم كدي ضاق تخد |. م 0
 ركاب رطل ان ني دانالك ع ريم وو صمود اك مزبوط مو عاما فوك دبع وي وكف ملجم ام لعنة م 2

 لجان تنير د دج جلل ذم نكيناطجيز دن انعام قا لطارض تلا وهن مول داناكيقلاد ١ يرحم
 00 اي اهينريكتلا 0 35
 ةرتخ دال دالافعتسل جر رايك شعاخت ارييكن جيورتلل نيكو دعا هن ةيغاك وكت ماك فوادهام | عير نحس

 ريت جنان رمت 008 اناا نجح را هزمل اهات نزال انين جاو الا

 60 همم تاج حسا نب نين روك دات كرقاتلا,وي افويجان شل

 انياب أري. افزن لس جرن نول ناد كر يكن زال زيت مالنا
 2 جزع < مان تاز انضر تريز همز لعز جرا قاع ع إس لاكة جز دو سنجل زعل ع5 :

 نر الؤزاذ تيارا. نرخ يعش ادن لا طنا لذ اظاق ننال خنت عدة ةنازغ اضل 6 انغنب
 ا لو معتم جيجل ان عض مك لف نييالا موي ةك ارد اج نيرا لالا ازمل ثا طوس اه ىلا 1 ياهل يحرك |

 م :نالد نانازج ردك انلابةضلضل انين اناس مونيا رزابؤل نيت نيا نري شهاك ا. كو يش
 1 ريكو امها يعل الشان كنب لمان دكا اندلع نعت الجخ ءاند بل ذف 0 1
 لا انيزعراانلا طلة لو اهياضاز يس, امها يبو يعز كرانلا ىلا 3

 د اول ةانر (ظلغخ ةزخالو اوبال ثا نوعين رغد ضر ملي انها
 .هدطهرب نحكي ؤطلاباناش كدت نا اانسهامالاماناناككيي دار الل اننا انتا سي اننا انها اني

 كينركماغن اهنولتنيدنيلا لص افا ذنإلا لنهر ةنلانل رشدي شانتدير ع فز مني مان اصب أك ِ
 يطع دخت زعم ريفر لن تعن ول 3 دو عونضقناةد واكب ةضط اسالي داعية ركمأت ١

 يالي مف تلق ال ]اذان داهطاولل ننداغان وينكم نمل واس سلك ءطبلةلا ب يشل فاعلا
 0 0 مصل, لم سالب ن «نمجل لكيلا لعل ورجال ابك العر جل اكل دعئرلا
 مل ميا صبرا زصربا حازب مدن اهلها انف طتتسا اذا «ءاذد اهيعس السيت وجعل انن ةرش ايلعتما

 ملط هتان زعل هتزعز انس زر عون اني وجرت دج نإ وعز و جزع و تعل ادع عوز اجي لم
 نمي ع مدس نان ذل نفاع سلال نيل نركب ماش شان. دركي: نيل زمفد 8 لش
 ملل ادنجج تلم اد اةزبزع كتر ال: شل ارا زر كيضي راجي زعاط لابي لم رعت قضت للاب

 رئناركماقشن الز يل رنه ناظ اك ليلك داون جرا لطارق جوخ تلي اءاناق دال قد عاوز كا ساتل اناا

 تا دكت بج ا قوزز انعدم ناعم دنا ارب نجداضت لات نلف زج
 نادر النهرتعت وخلا ذ كلياراه لال اس انلامولإ وز اكالف شل ليلة رنجت ال داكار مهما قران ابخغ

 كال انتحال اهنلونت اش للعم ادنحان دن هكلاةربكن اعنا جزيلا جيب قنة نيالا امو عرج نا

 نعوطلارلا نزور اج تنفق اوعْريَو نبع لك هلع اند ايدك نإ دعونا هءادد لقيت

 كندر الطب نيكل نم نذل امل از ادن تبازع تيل اهيا عري ع هيلز
 دريل رع نشل از طارت كن صوير كارت: عزجز يتلا تبا ةوظهإ هشيم رو كلا رمبنشاو | ام

 ”لطل هج دانسات كو هلق هرلضل ابو نكر ءافش حلل لجل ادي ممن لسان ارش اميلي عما
 206 عطل لم وسل ابازبل ةكدمارهرمتت جز كر 0 د ل :
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 ١ سا 1 م 59 0 اا ِثرا[َحَد اهباجا لعدد اداهماخ للعمال ااداندضْدالِلل اسجل
 ا 0 اوما رمي مناك نواح نك د اوعي داتا د ايسر ويمن آك يانج كلريقلا

 ٌْ 1 0 طيظ نالت جباولاتلب بسفر كو دقو مو اكد لع كلَ
 ا . 1-11

 ا 2 0 0 ا اعني ستم ادي 20000 ناو تنم كده ية دو كلَذ انعَدِلاْمَدَر ككَّناذاَك

 ديك 0 اه ندمت انملا لما ققست زنا اكشاي

 يفز 1 طرزو بانجو عب ناس نعول الجيل
 0 لا
 يقلل اردت نلاخر اوصل انايظشس ادد نعال نب تلال انسإ كَ هني اراق

 0 ا ا انكم ال يم مانآيلاآقََنبلوْعَرَت

 3 زوما. كا علك امانا اهات رولا كسرنا ضان دال
 لااا ا افيو اال اجت نياوؤ مل عولس

 ل وو ندر ستة ودخاس بانتس لح اطمح نبا ملا اطلاوها وب اساور

 ا

 ١ ا كيدوس نال قاب ايا وني نطور انحرم نبع طز يضرب رو

 آ 0 0 خيااال 0 اهيكام زم امة[ طاب حان :ورمل ايضافتتزظا اريداوهد لازم

 5 3 : يللا مانو زم وت ران زيبا لل يتخر اسال مما ارسل اذهان وما تنل كيان

 0 ١ 5ع َ 1 ظ 00000 راضون اعيان انتر مام لا انااناد زيدان لنا

 ا 6 9 أ 1101111 1 ريك الة

 ا ل 0 0 أ كابا اهيْيعن اهم دع ضلوع راجاهرا اثير اه َدوحاضان اه ايمان ايد :ي يي ير

 0 7 مر فاو لولوي نر عيش سر ناموس ولا ردا نبتبلا هى
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 داتا نيوز اانا هل صن كيال ]قبر ازا د ؤجرطعن والكل اقضي ان باتا نما وز اءإ

 اكرر 1 نس هوييوسس :راطل ازال اذنك الل امئاوتجضتميداالانكل.|
 نر ريتا نو كلاو غدا ليم .انفا ]ملص اهتالمتدنااهضزغاشلا ةوالتل الضان رت 0

 نجر دين ودنإ ار انغتزالبكن كدب هزنإ نيك بلت ةيفيك للة ن تناضذ نأ
 اهدا نجا [كرل نزع ازا ار اابشخ انام انه يار ادذن الزل ظنللاكَو اشيل لاير عب شال ا

 أر كتمت ةتاطادو يو تع اهي يتلا الا وبها لونا اا ا
 طار ةدناخإلعشان يزوج زمان نع مي يعرج لت انك عيل و

 ا ا ا ع ع م
 املج ميز ئب حضن اناهفاندايننل نمل از اورتط شنط سَ

 قواها ليرات دالة زاك ون +
 بي بو دوا الا 6-10 100 ماد
 يلازم نام ا فراذاذ ارث علو اناث تج اذا بانر عير لزب ضي زم ءاهن فران نبا رش ينل

 |( ر دفا كر عراؤ ين :ال كتلك ديت نوع س وزعت مؤ ن الدم ة دنا غاي اثلا |
 تخل افترقنا دخلا ما ناوراهتلابا هيل شفنا هني نييك طلق

 ينيب نةاطن اهلاوي سامق ياعين بيك قال
 الاطلال غاؤذ جبال طيش لعن اكول ةاهياؤاط لل سا اوه طيس آر افك مبان اشباذزل تل اقلام

 ميللع طالت انزين زمن عز نكس فد: ستين ير بح هداك
 خس زع اا لعصمرعي كافاونزماهلّسنؤ نش ن ال اورلن نزل هدهيَص راهن باهل اهلا

 . ؟اناواصتللحاال اكومحلال اًءليطعاال | ةليزماال 0010000 2

 : ع رمدالجل ماطور البل »كل لرذغإ و خجابند لاغلب بح جا

 راض! تن هن ان بز ف تشن اوه ل نهثبزف كش ش زارع إب ط كش ناك زي كلش تناول يلزككتشن ا
 1 00 .ىر هنهزتن كرد روسو غاشلا وفن لنا[لالَِوجداَوِاَئبسرمك كالو رع نغكا
 ارهاق ؤجازلد غرر لزب ة ضان كل لبا زغزن ةرطكشي ناك ز زلم عكر زيتا ارم
 0 زم رس ز هلؤطفرطهش إو تير مل ؤ فضول معلمات مضت ل12 ةعيات عه رمل هداك رع
 | كتاف مدين غ هز لوفم كب تم دبإ تر اطقم ل نارغرت ثياب م وي ز ل ؤفن كرز ةهن دراقكلا
 ان ل هلال رج لؤلؤ زلنا رت نش للف زيت نر طع نغفل

 ةلاذانا اور هكر طيور زل زاير نواة نانو هيا
 قود هدي ظحاد ماج ش ايناس نسيولا جر تعششل اهبل بكير متاحا هنحان ختان تدع
 +: للا زدني وازن 910 ئيف قات سيشل تنا5لال  بيزعج» كينج بقا

 ا

 تا ناطبذد مب دكا قاوخل زجل اهلكابهيضش شناكنصا ضامن حزم دانك كذا
 لسا: رش اناني. زوال نشاطا بس جميلا

 لاذ متل نراه الذاطنز مهن حنش شن ايزل الفاو ماهل حن تش زاوراهيتداليلزمدتش

 ندردحش

 يبا الا رمإ
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 2 ا د وسم ءلصلا
 ولدا هيذنلاود ذا دبذكاةلضدلثو لع ناكوإلؤ نشب انما وخر لشلا اميلع ندد ىف كي
 دهرا ضن ءاجاد اهنا نانا اهم مالا ة نطل ازهرتع ل ثلدلان هيف نقاشة ذل او صام ملال اهزلغلان نن كهل

 كتر درع ايظا ين تانغ تاور زلازنأ سب اال ةد هانا نا : 9 ل
 راء الَضِفم زوي ام نبال زد بكل ونجم نس رن رش لادن زك اننلطلع

 در ايان دال را ديت قناتها ليال
 8 لسا ابا رعذدا انامل انقذني انا اخفاء ؤير ل تيما لص الو سنا اظفاخسرجيلا

 نكت : اكل الز ناار رب 1 تالا الوش ايناشبإ لفل هرعت تضررت ولت

 0 كورال لم الالي النسج للاآ منيان اظنه نضر الر اتل ع هتالصا السن انه كل انانكت
 لل ز[نؤنباطنلل هتاف ل صان تحتك مبراْ) صان هن الو يكبر اومانضذا مدرس امادجرمانل قوت خلان

 نجر طل نر رطل لن يقطن نان وذ نع نانس]كو) ننكر! نبتتكد نئينوزكتال ا دوزلك
 ا مو يمص حالم ناكل مداد
 دلع نفك لاند ل زا داك عيدا لئن كيل وذ ختان غلاه اند .ارثضو نان نئساذ ادارثغض

 يسيح ١ هت ب تانج سس نوزاكلا اهآايل دسار
 اح شن اك لاو ز ماه اجا ناو لخدششن و يدعم ا نالاقرتلا

 ظ 1 محا وين هوم يرسل روسو د نعسلا لوم
 | ةلفانماهبب تعز هج وان هر عيا للشارع الامل عبر عريع از رعت تاز نقد تس ] فاذا

 ا ليزا مذيل سسك هوو ويست يي وررسس#
 .دساازازء -انولاو :كشملا الاوامر هاون نيون تندد قرح اكوا زم

 كا ا اتلا ا مطتيلف ملالمانللاز طز ا بكة رماز ءاقزاهلكا تكرم اناَنَصَو هوم اهنانجن االانلل ذيب تنال كل ع
 كامب ادم ةوفل !ذاننل !ءاملاَو

 مهزسالاّق انما راج عمل عمنا م 0 نعزخيازعسجرأ قارات ول
 زا ارت ضا ايذاداك «واكونع

 ك0 0 مكانا 6 ان ليل تاع جز عريصو ا بدرعا تيه انوه 'وهقرب_ ذلاضقن لة نج درس واصل ضل ويتشم
 0 0-0 ] اا م لجوال ةذوئضت ةاضتدغلامي نحناتصل شاطي راض
 ف | انيس اج هوطلدس 2 تارا ع نجا هزل تتسم ناتو
 0 ٍ أ اق ره نينار ننكماخك ايلا إربد تب ايل عن نيتي واع كانوا
 2 1 حم م عم اوفا: اربلا تاع | ب اكضاكاب 2
 12 امضلعك جس لإ طانالب نونو اشتم از اطل وزب تل اذان ايضا ضار هيون ناضل زا
 0 سأموت ايشنلز الار ديالا دس دوروك ازد رتطوزتم اقل
 0 ١ء | دا اخسر انو آان انس لت زمانا الطف انقر مرا مؤ جبل طك د اذ اذن طا طز و لاص

 5 كلغ /لركلا نوفل جنا ةزلاعز نافل ظفر ا
 | اولادي دحر و نمد رانا الكور ظفكال دظاعتف ا ةنتَعمل وقننَو ك ظلها

 ظ | ا م رونو هحسسلل تشل انكدا
 ارت ولتعي كرك طا اوهلد رمد ةمصزءلونيا شل الع هدداب عاب ان هعل ةرتصيبا جن نع

 أ تنكر مدمس ول هت انا اشتم خاب :ناقاز

 | از ديعش اندر نازح يزل ننال ةزيزخكاطار ةكاكق نإ



 انا لاننا 7

 يس فيلتتع نانا ااا

0 
 نحو اماعاد ل ا اك

 ةعزتنعر قادرا شانيل ازا اجدظتازيغي داع !

 دياي ائا] اقر فدا ارسنال دل «نيكدذقاذ لينك 1  ةعسلَم دق

 لاضاثرني نخيل قاهر خبال وا يوه دع ع 0
 وان زخم وخزان

 ل نيت لوطن نص ناكر فارع لزيز تاك كغ ظلك عيرادكزمل ةلشل الك ادعوا
 السا هفزلال نانو ناجل ااهيافد+ ل و

 نال لعام ازضر ءاضب عبير شلال السان هزم هن ادذؤكانسا نارا ميس
 وصولا رتل لكم نعريح ازاي ب ذط ايو ت ندا زن ركود هناوهر شو نكرلَص

 82 بعل ونس زكر جائع جيب بن واعمل ا ىلا دل نن )نكد ]كو رمل ماهم هن ني ني اككر

 90 نيفين كرولا لنا تان ةلواتفت لنيل 0مل
 «ها) نر المخل انا نجاهَد خالشل ارانزحل خف د ير خشل اظيرزعل نيبال الخل )اطاسانت هانم ديرب كا

 ظل تمنت نين فيش لد دقان,نان دنس .الاةنخلاغلا حلة بر يدطر تسد أع يا الااقعلاد

 شابان اكن كتداطنناجي رغم ازالة هس اقتغ شدالوران حار نم زجل ايف لان رئغزتخيفخمامو ساو مرات

 هلل ايضا دانا لوقَر زل الدال خبل زن داكن انا: طم ان لش كاك ادني هزيل ان نمارس
 2! الاون از عنان زيبشياكو لة الإ امد ِعوَع لوند ريل ايناقل اوت َنيمإل عرق

 2 ع رار سيعلا توف ب

 اوكدرز نر ك1 ب91 ِءدمْرَعْلادَزَعَوَع

 مدنا كرترا اهنيك زلال مزمل نرش اان نتاج زان نضج نس كج لع نازي لذغاطخكو
 تنزع احبت عزك نزول ناطتتاطارفزلد زير كذلكر زياش ا 6يرآراتكرخ ءاصخلك
 نان دبقل خالق ننكرا تاهو زل ارت ن انك يهل يت قاماطعنت يلعن محالة ورش هيلع

 علل رع نول دلو دنا ناخب تلم رالي يناير ةدرضلإق |
0 1١42 

 رو رت ىف م ال سس ون سرالاد تاوحأ و 3 التالت ىءا
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 را 0 1 1 11111111
: 

 يمر تايسما ع يرد جس أ كرمك ابكي طورت تان زدت فا
 اجد ثاددالإب ثاذو دا رتهظ نمل: لش لات سادنج جزتر ذكر طز زي ع دز نكسه زعمتما اقرت
 وج دوا يدعو دَصَو يعد لا ازتجاق ناذ ءابإطجن ختيزانن مكن دليل لسان

 يلوا دالة ثان نئركدمي مدل نوع اسلي اا يدل انجن تلج نااما اطال ايش فان انيتدل ١

 الاانا ءاغلا ل ككل ا ةبكمررخذ ريكا دن وتزن داش تست جلا ظ
 يا داما ءالتتل اكرر عمبامل انهو شمل انطانخسدااًمئادا لقيتك ها اج اج

 زد اوه خد زلم لكون زن كرب رد ع ف راتبك لكضةعنلم
 2 لسن ملا ناك و كو ا ٠ او فكي قرن ا ا

 اومابوود ننس لمحب عندها عجم زك ياني :وحاك للصبر نضرب ١

 |اكااطسوؤرب ملزما )هية دسانكش الورع قنص نر شكو اعبسم - ميسا ١
 1 افركب راء اكحارططش شلال هليل ميدا نإ لام اقزام فاذا سكن[ انكر نزلو ددكر

 ا دعاك 2 ل ا الد ل الر اناس نارا نالت 4 د

 ع نتاع ع دكان فرعين الانبا لكزمل سال ثدوعرلالنرعرب ”دبإ كميرا اه |
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 هر راس طز نعله ننال كارز تي طال تالين نهانا

 يا ايبا للحمل اشار علي تعدل وقتما لزيتحما

 ينعون ا شتب امدرككال اهم ادنيعّوه د نال اناورتم زجل اجل اثرءا زك ل جز حفار ع وإذ ةصش كله باوثمل

 00 2 دع عع ديما هيمل مؤ رايس اي سار ل عضرعق مول انه ةتعتدالا

 اره اب[ شكو عزها روي زكن ملح 0

 ا ةاناتامنو ب يسع انلزثا اناني[ رشم نركز نر بار شكو

 يهم يد سل الا أهوال عاق

 ”نءاهج مطاز تبادل ناكءانغ كسل اا نل نال لير ان اكد اثير حن الارز زر ذاماظفد ماض اماي
 ننزل دقات تسا ملل ةمزدنما الإ ف منتلاوابخ نجذ نين ما دوز يؤ الاهل كنا
 دان ايمَرادولزمان سم مول ظهر انيك انام اوفوطن ل اذا مكون زن كلدل ”ثطاوال تارا دارا كتر
 اهرب هذ تلئاط نيئكيملا» 0ريال نسب اوزان هاا ةئلاغجم
 هير رار مما اناس انعام يحانبان'َساَدٍير انس |نآرايخلل دانا يدان انما انبررؤهنانيدكلا

 زان ديان را دات ادهن ايي لاكي رامز رع نكن راما
 نشوء! اع ن آن َنبآْخن 1 ماس هدم

 وي رسم س0 ايات اعكاريم انجل لال كاريوكا
 جمال انقسم لصق ايست وهموم سانيا تلؤمنك

 هيدا نخل لك تاون كالياري امل! ا|تلنء اني دان لاقل ا

 نول م 0 ان يانل ازعك محتال اني علمت!
 لاعلان هجمة نين احيانا :يال قا
 ْ 0 اون لزم نول | 26متمالو تو نئنيؤأا اعمل د مارت كامب ىرادا كك ف مع

 ويقول مسلك مازال لف دانا دانيا اند دانت ابيب َمٍجلَس نادل

 0 دارو رص مناي عادلا
 قد زمر الامام كوالا دم يورد وس سعوا كير اشيل

 1 1 نونبر احرف ]افشل انصريتليتلانيْئنجز معا رخا مل ١
 ةازصمازودد ا فد 1 م يو كوسرو 2و كوس هل : اكو ليني لع كنه
 : ةدعيترال اخرا 0 هازال هلا هنن, يا سافل اليس لحن ١ ةنلثنب

 و فما زول انه د و

 اذار ىلا را ب ل 9 دك هاو ميس مول
 4 0/١ ابقار الاماني[ كسَمبِرَتََِ انمي ئماهإََنَمم إتبع سلا
 ا 0 را دن
 9 0 0 اوزان كامو كلو 0 عل 5 نفت سف ياك مانت ناشر زف را ل ذيل اغنألاناذ نيكتلاَءَيَِولاَءَيِإَنلاوَيَرَيل اماني نيم 60مل نيئكال زم لج
 م ا سدد دس 3 همم 5



 رد

 م0 0

 ا 7
 3 1 ا 0 ا 70 ما

 لال رت 0 األ“ ير نا
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 ا ع ا
 ا زيا 0-0- 0 0 ْ ا
 52 رول 2 مم 5 ٍ 00ش 1 .

 انتمتَسَي 2١ نر نعرتس انوي عن اخرا تبتلع 0 ل ل

 اب ا وياي يفتت ا تكرمون 1 ١
 ع

 را 8
 000 ل ')

 "تلاها لن 2 0 ا يا وس

 ٍدياديَعطلَض زادي اكنين خسر نيا كلمت زكا ناكل نري خولان |

 صرخ وز باج 0 هاك دملامهانمْويْذ ا ليا

 ْ النايل نوكك ياعلي ايققتنودباندَزَماَرهفيوإِبَنرسا امج لَم َكنالَحَو

 دك نيله ماتم نفساني ناسيك يال قران مانام

 داموا اهالي انني راسة طماز الت

 تكلم ون ناإا ار خاطتاعدانسال انعم ود هال هال يم لؤا) ناتزع

 الت اهنا و الر زرقا يع حرت اكتفي ل كانَ انتسن ايي

 3 ككل رادو !اوعبطاتهنا 21111111 انما

 00 ف ذاتي انيولد عال تن الدال لس نيس اكو وامانة اكان انميكْيرْة املا مسادكوماَْإ |

 1 | هاكر انأ نيجي ننال ا ار إكتب الابار ن1 ايمن[ نمانل

 ْ متع هوتيل هاب ل حاتح وكوت جدتك هلله 1

0 
 00 ل

 ان ةطاطصلولاوُهَرنل وعن ايحاذ 0 نانجالل كاني دانماناترب مؤ امصم مابا ذابح نيابه نى ذوو

 1 | ضاع شاليز الاول ك تال عانس ل للسن قرت لعل سدالع ان: هان

 دما اردنا اه فلل ناوي زمشلن ازا الب دوه مهتمون كلة راشا ذل نما |

 ظ كة ةطارإ ان العجز اعتزل رخال جليد اسغب. كالاتي ل ؤ

 | ةنانيدارعت الس الاطلاع رام زمسزاشلا ناو ع زم 7متكلت

 | فاق: تنجاداكا هج فلوليفا وق جل بل تن صوره ذه تل شاطاطعإا لاكن خد ذتو | ”٠

 |لسته وضمت ارضا وقته ةانيدنطاناول ساو |
 ةكرشلا نالت نا انآ مازن ازاي ايام ايا فلذا إلا للا 7

 ١ 06 نارام ننام زانضإ منصف فاشل يضلل ة زال اكل نحونشي ع

 ١ | طز الوعي حال ن امنع هع طماخو از زعا نط نالذسزإ تر كذللباقلاق خيش 2

 ! ننال زعتفج كيل فد قررت دوم مع

 ظ زلات زرقة ارت نب ااريع نة بدت اج
«2 

 8 ا صم اغا اداوم مع ايار كيم

 وص

 "نت راض ا

0 



 ل امرنا هروسو ولا 0م
 مل

 وزوار لسا حرس دن يدر اطكتو

 ِزَس لاطَبَ اددضي قدرك اكن اكول
 -*امتزر غاول نخل نزال زعبل اعزب مايل رك ذأ نينا ة مكر هت عر

 ظ قرنا طار نب تارت طا *رث دبكة ماه دلت نقل ءاثدرا اذاذ نشب كلك انع عرزعت ياخ
 0 يب لسئلش د 0 هال رزان فيزا رخل لان دات كمرض ::الننينالقل

 يرض واحلا جنس انباع يخل طنب نجس زا اراه د هادو ةنضز اذن نيثكم

 ع مح اوصل مناف هَ هطول الني ترض نمار يردد

 قس رخ نامزكإ ظنانر خلا نأ لزم ميرنا هنا عزخلل ادّسفا 0 ا ا علا

 0 دات زا هو يقباقزبالتكيركل يو اسالي اهنلاجانخالاس

 هتدشلم إل عود لْرَصورَل 99 امنلكر هكدا

 00 0-0 اتاك
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 ِ رتاعيلبألا فَرحَِبرْجَسيَْن ناعم ال كلن اجلارماغتل كايا عهتارن والا يع ننس رع م.اقل عر زي عيني عزرا وانشالله شبا
 ياو نان ملأ كتاف هتد اختل غلاناطلءاثنتل ؛ كلنا الخ جالس اغا ادن لاوس - 1

 ربا جسرطت ضال لل زينا للة جئنا اذالولمتلا الئ المال زمان مالنا

 ثلا ضال ءاوعري اجمال اوضاوحلصي هسا ةنيلخ بزعل انش الن مللت دنت جزع ةرانة ندع |
 انهالف راما هاما ارسال لب همتارنعيوإل لل ران نك هدايا لّضفا ؤ

 | تنطكلءلضضا بإنسان شان رض لهل ثلا هذافد ناكمزكا انضر اخذ نيزك »لنا نإللا |

 ا ا عا سل
 5 اخيلاهش زل الضاشأعوزنضاطم هوه خبل طايح وكس داع

 لئلا ا الشام اجوتمر ضال خنادق . يهتم نبادورمنشا كالا اننا
 م 2 0 مف

0 

022 1200 

 :رل ادار حار: :اناغثل اهل يغضدوعرل اهرهرش طاووق كلارك راكهذانخ



 اختل رتل انعم عمال ايلا ئاادادصاخم ماك اكوام اكول ادومالادا
 أوه ااا ف ميغا كتاذاقزل اركي مل طير ليلك |

 ظ اياز لاول نيل هارت زكي جنن دز زا زك اق زن زاب ذ نيدنح داك حانعأ ض
 تمليس لع النرش ليل هتادن خب ازتج رتل نمير زعل هدر عزتسلا رفا لضز مشا

 | مع ازعشلت 8 .افدال جرش ليكن مز مارنم اناطمل 6انقتلا ناجل التضاداخنل ضال ا ز.ش هاا ل مالا
 ْ زيتين ازخنربل نعت 3 انكم اطر نال اتابع نع شادن عال !للةلماكنتالعل ازعل اس

 ا ا

 ( ضل الان عزفل رشا اذانرهاظل انك لخال ان لالا بس مانا فة قتلا رق رم زعر دم ان اقل
 م الحا 3 ل ١ 8 ام

 ١ ؟ةيلإ ل ميم سارَصْ الرسم لالا بانل لام ازور انهزم ت لعذر لاتملا
 كغ جدع كلداالإل دعاس صبا 0 ]نامل انهت ضيالا »زل ارو نلوم
 ظ ةرشل لغم جس ا ةالازؤلا جلس هاهنا ”نوعرش ل ا:دكيلولاذكفاذدانديد كتالع زم
 | 0كلوسإلا عزت مكن مؤ اربد راشإ للكن نمؤل نعال فل ارش للعم ههارْم تارك رتل لزع
 | 59 2 انداشناثبالا 0 يي

 ا غلا انننازمسشا اهتلانار الق تاركا 01: لك داعم ميلا نعت زعدع ناقد لان

 ان نا ل «لةارنج يار ع ان تادن عع
 ظ 0 ميش هلا اةتلانا ا 5

 رياعا هز نطمررل امررر5 لناس ةرياغل نان ولالا اياطعسلا نر نمر عرلاسزب عفنعشلتل ١

 أ نانةرشإ ليكن انك ديزي[ !ءاطجزعا اوهفصن عن انتقلا |[ نوككال نحل ةدز بنمنمأ انمار عت ردد

 201 نشل الوان زكا نري بز عسر د يزعتع أ امان مرارة اغنل زعلت شوشة |
 ا ا ا ا
 :ةرادن نعال 8: لنيل ادن انلالبلا مذنب يل انوقت ازوقترش عنا
 بيدا انراعمل 1111101197 لدولة رايب

 مارال اع اكد اصال |: نقرب كس فدضتاءاش نالوا ت ايش تي خشن ورل درعباضام غامر

 اهطاماافرساتمشلاةراغتل انوعاشإ الك تارنعا اه ةعدل نان رمان عر ايو للطن نال 6: اصلا |
 7 .ةدش والا زكي اداة طادانل للاتحاد سمكس ياخ ناز هك

 6-3 | اقلااطؤ نسل اهلزوت نط ءايعاجز مايل الكا انا تحيل عل احر انا امش ارنحامل انئالد ل ساو ض
 ١ الانا ننقل كير هذان زكا لاز كسر اعقع | رالا | الا
 ارب "فقر ينحل 5 درس اهزسرشنو ع اهيل عداذ اذ ءًواصماال نيام دددخر بادرساملا ا

 دنجاةرامالو ل وبجنف) قي الم قاهل اقنا ل د كا هتلر

 / عقطتك اماقتلا لبا خت تنالشرف انهاخإ "مب يزشلال الرز ذياب تامل اغنلاللظزع
 | داهم انف دجيزطلاا بجنن يلح نت 0
 أ ميتين اذان انلئزشن:لبلالو طولك ليلك ادلع! لة ران عة نعتاتا 0
 | دااندتل كلم ضوير تحاول ذة دالد لزيز شل نصنع زعحأنرنيتع للا راولع اال نام لاطلا

3 
: 

 0 ال او
 لي يأ 8 0 71 ربا 1 َ

 1 1 ع 2 ِ 01 :/ 0(



 5 ا

 0 02 قا 0

 نعل مت نعزمرع زعل نب لجز دف 00

 8 علل اشارت ماتا عرتقلا اقنلاركيضالبا زان االزط لئاناكال اناا
 ّ كال اذ امل ريال او ني لامنع جزع ان ان دك از: دعز تنسج ,ازعرع
 ع9 نراك داليا مزاناس تندر اقلك زمان زعير ج ان دون زمر
 كرانارنا يرل اخرا يخاف زبي صت» لب ع وحمل او رشإ لل لم اربع زج تنع ةماعلا اولا

 : ] واكل لش لع ارنب يزعج اطل نمزج ربع لجن ةلصاكل عج قرا انادلبلا
 ليما ليبيا دكر ذاك ضرس م بينات ةالب.كزن أم ناكأن 00 2
 ادراشلا امير دهرا :لعزاكل نرشلا امل اناناس عزك زعير يح شر ان هناا هول رقانكنا
 أبعد ازحاجاخب دورت ينزع يزل از قرانا « يملا ليل الزنياهد شاذ ال
 00 اواعامب زك ننكر فعزعقرل 5 ةلبلاذ اخ تداخل انافتلازازنرشلا

 تمن نرخ تاز زغاةيكا5 ايلا ذا ةراار كلم تلال
 000 بلان نمل اخ اخلاء دحر اولا رخام ذنبك
 رئت | 8 نياشين ا ذآ ”داذال نشل للغش ارم كسْرَعءلملا
 ليقف رص اذاناعن لإ نا اماه فال تدان الؤ تلت للدم ندع الهلل هزاع نطير ع تعوق سبزع
 قزف بزغ نعيد عساس 2 .ةازوبانصازتب عيددجر نعت جإك ناجي نمت هشدبقب
 دفنه نر ازعل نعت علا بل التاج رد اشر هتكون الاتش ل اةطئارت هلع

 | لادخال 000
 وس انوي شإ ليتلعن اكو داعب امد ةمالتسإلل )ذيل ةزين خاب الله شن ليلة هاب لزح
 مخ (01 6ك العار عل نحكلا لعشرات 3 6 زل او له كج بت مج لان ثسلل

 كة انيهالد انا احممل اهنكد نمل تيا ئا ل سال وسل ةد قرع: :ااول انيس انل قس ل اها الصم ا

 تو ات : ردت 0 ممارس راطت باح قران
 0 اهدتس رت نوط انس ادت قوش طال ااه هيل كم خص خا تكن لذ ف

 ان هود دعب ثنلةزاوشااا 0

 ا

 11 وحج سسك اح

 4 صعد 1 2 حال ركنا“

 - هيوم ورع حا
 0 اللوز 0 1س
 داكل ف وقل 55 نيا حك دياهحانءزنم ياللا عير لازن نافعا جمب كتبا ٠

 ةنيداهااع رجلي ردت ناكل ا: لن ليل هدر هز كريرنرعرعد تنهمر عت ع5

 0100 ت0 ا لدن انوي سراي ل او جالت مداعاب النيش لامالغ

 ةدابننلتودلا انين كعلد زله اتناك قير د كناح : وبا نيس كاز نازك كالا 1 ١

 ع ماه تامل زةنعز نعنع: لفل للون ماشا اعدم ذ رجل اله كار علا
 00 . تهتك | هد 1 نس و اذ وح ا 05

 ةنديرس و رهن اعتسا 9 كرت وول ار ومدن نير شلع
 ا ناطق جابر اوهَدشم اناس عبرا شلخملا ولطاش للعم ادعوا ل ل نم آخل لحس ازعأ

 |ةمناخ زن نخ قاعات انشالاثغ دنع غلاب انننلاليإلا ميرو ةدتامإ
 د سل#- سس سس سس مص
 22 2 2 ل حل 3 - 3 .ظ2 هع 7 تا نو

 هجر حس وجع 5 ع 25 0 تم 2 75 277-5 ِح 3 ضو ا يييتسك < جس 3
 ته 5 3 6 7 ام ولاوع «_-كر تع( عج ا ع

 3 4-5 9 7214 2 ف 4 3 - حبس مالا ل ا ري 0 و ب بت وص رح حج : * < هه كى اع ام - <... هير فمر 1 > 2 فيي < 1 ت1 4كم ا كك نكي حل 7 ص د١ هل يح ع 7 0ع



 5 نينار اسي موه ادجوغاهشب ةرولا هن طاوم ني اذ اخر ايسيراشل يعط مارشعوبال 63 ةنايقإإ
 نتصت نزلا لقد رن عاخزلا اومتخارشل ليلك تمؤملاراملل ل ةرانن للك هن رنج ازجاشنالا |

 دج ازعءاطن تار زك ان نر يجن شلال 5 هداه زيتشلا نال اضل ل وزةرنخو
 يمي رمسيس جي جرا < ب

 ع تلاقالانؤرل انا هن تعاهلط شاول بلطاذإز اكل رش لياقه ادن ع عرعر اب زعلشن |

 اند لجون يفرز عطر لح عن عا .اشان لان تذمر ىلا اند رطزمانش ثور
 تاو غيل اننا تنهال اطال د'ةورنجل ديم اَنَصَهالوَر بشل ليعشارةازع
 دوري حا نعل دنع رح عياز ازكت اد ومال اي ةقرل 5 خئافل مزعل هنن ةكزين وتراكم لبقأ
 مع يسع م بم انجن مت اال يلع! ليلع

 ليان روان ديت منان ند زجل ا9اطا عيا اهيصتتم ننال اهييدعماغلا
 | طالاةللا نم هان ئاكدن دفا لج زكتر ا الارعن 5 اعزب ذص مرنم ءاهضفاونإل ةاسل ١

 | غيل اهلا ةضتفن داب كمل اننينخ وأي ب نمنع الو زعلوالا سنتا قوبل معضم
 ْ ١ وحب رئلاءافيبنسرنتلابدن از داقذلااهفاجج تلا ذاشن باو تم مكانا اللخ نونا

 | زنل لعد مارنك از عيتيصي هزترانفلا رز: تو كسسعز ناجي عع 5 كالا فل ل ًدلسةلاواب
 1 ا سم اهخةيصتتت صول خا زمام صلوح 20111 انن عتيل كمعاقانا

 د 3 0 م يسم هقاًصل جرجا
 هع ار دازز جنك جرتلر ا معاد زعيمه نإ تع ماعلا ميس

 0 ةلالعلااةنلازق قالب ا ناخذ باتي زم لل شي كليود اندم اكس 4

 ع ا نجر ا رطع سيسر نسج دوم بعت وإلا الجلل
 ا هماعض ضو املا دع أري لهتتورلا ندب دوش ارراتن انام لالا

 هنوقبزال ايري اضل لام ا ناكر فزت لذ ان لا طمار جهل اوي فاطم نيس الا اهاذ

 ا ظاتلانارؤرشإ لاقسام رزج مهو ةوعل نم ضو نإ ء اجرنا عال ب أك تميل ما 1
 و يس م نب وبدا سمو مل اد ثجبيط اطبع
 نا لما عونا لج تالين دوا نعاني عينا |

 ف الل در شلش نيران "انكم متدس ازال انش للف شار نع لزعذ كك زعزإت
 أ 1ةرك وتسير زرمرر كحاب نسر ناك 9: دطام بطول ثور اني هن رست كتفك
 للفراش لدتا نبع مللت ع ذا 3اس .تطع كد يال ذا
 الزادخق نوتم زلال ذاهب زوامل ينس اقلام 'افد طل مقار عسل طارت حيل تيل هم انضم
 ةتارك مندل يعتز ةيسعز عع رح ل | اًَنقَرواَحْسبْنْمكا ١
 2 هنبت زك حاول لع تحال نعيم نع يلا[ طفانك يارا متباينة دلال رعب لزكشا |

 ْ | اذافءاطبا, د حيرس ماهي جع ف صافكر زراعه يتساناالارإشجايزمل انقاذ انيدنعزرباانل ةرشلا
 | ينك انتوضالل بنة لدائ نإ اوونو لري .تانز هنباطام يي ظرف كات ظ
 | بس ال رش لل تادنع د رزكتتب 5 :تقهت قزاز فحم ردو لص رمل هنااا يتلا مقا |

 ادنتاتوال تتنبإ سرعت 3 دي افخم راد عب
 م ين نفت عاب همر ليج لوز لازعأ
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 ازاخا انجيلا ةرلاخزز تعز عز نكت 8 منة ذل ادنكتلل ذ دات كن خدلاةبإلاد
 |[ حاز طلب نزباو انتل اكد ل شإ بلع نناد نك زك كو زحل ول عانت وزكدل اديان كر

 ا 6 دالا يم
 ا 1 7

 الطب تميل ادار هظو كيد, ط قر اضل ال ة دوف هده لعام ده نادت ارنعاب شل كنج

 ظ بتالعذ لهن اه تامل نحلل اس لش لل شادن ل زعريك عيلزواعيراخز نورهزع هزي ازك 3152 ناد: تاو ركلر تر الكب موج ع اعتزمل هلق ةلتلمانذكدل يظن 12 يل اراها راضون اطال ههتوضل اختنا عر انا ذلاهطابيده بتال 2 قد اهزمارمطل| | 22 تي ٠

 وهو هني راع صاير خرم هدو ك ناد هندات كيدي عفر ضال اهيل ماوي شل العصب
 قت انو ةزعيلشامليوذتصنا ذل اثر 6 زجر عي[ خاطج شلل [3:تازح زن نعرت نعت 5: طفي اذ
 الان ةدالذكةعزتشسرالا © هب عر اكنزيل اخت زيلاو وتضم اون تسهل ا يوكن وعكس
 | هبا الل ارتدلل اك زكيضتتل ةلاغ شال انجلو كيك سال ة ره هضان لل ان ]نال ليل ش ا نكرالانلق
 اي[ نون نيتهزةينزج لقا 5 ءا5 بط ب أ, انج د يذقن ل هلال ئلر عيفلا
 اهب طل هموم نندعلكلدال طز مانل ة نإ لحس ارنع  يزعن اهني تعز تشل دكت هزززج زيي ح

 حر ا ماو كاك( ناولكداثل اعداء يحل واذ زل دال دز ةهت قمري ل اهنا نينا نظروزفل اذ ندا نمارإجأ
 يضر راين )ثلا وني ل نتتل زمخ ف زجل كوزير اهعن زدني ءاهناكش م در طي الغده زا راسب

 انت اخ نكزتيال طالما يكل نعزمامل لليل دفان بع نمنع نواب
 | انوالذالو افضل سلة وهزف هنن عدض نال انل العث حت اس هفازالا هز يش خزماهناييزي طش دوا
 | ”اكيلمال ادا هنارجرإ مان كب هن اول دانل ندا اهنيوخسيلاب نط مت هتان اوشا اندر دال ةنزع
 | بتل رعه هنا انعام امالاد شل مليقزطجب جنز زجل عطا انش عيديم ا زمان 15" دلال
 يضرب انزب هك ير هن ال فره مزإ ههنا اصر حامض زو ثاني ل نيديكا نيعكل ةرشلا ترن ديم طرط نافرم رند نيد عازب يدل 16' نيف فيرإل 2 هنازين اغيل مطمن
 لا طر تائع راشيل كسول هادا لاق هادو لن اهص الجت نعريع باز اا
 ةييطخ رج اكلك لازك ميلاد ابننا اه دن وماي ةنزهاس تراي نومل ةلاض ليون لجل فج
 ال لعالا راه تينجزءنئكبل تاون ؤفاييدلا هر خر مالا .ت هاوس هان عض ئاغ تروم
 ظ 1111111
 اة د زوله كبادث د6 دهازعن امن ضخب كرك نقد فيجا: ءاخبل اش نوعذ كال للشارع
 ظ متاضكوبإل 66 دبش بنجر عد شل نعسنيعز نعت أت متردل راب كنعد اكتلبف تقرا ان ملوش من
 | كال للز لام اهنيك عوج نب دنعل الضب زك نع 3 لاب ءاخبدج كرد نر طاع
 ريال لح نايل نص ازتلع 5: بنل لريادزشم ول زر ل ةءاحبد يزد اقتل اف كلتاذ شل يلعن
 زخات نموا انكقاكيسم يرغبن رارشلنم جزرة .كب ناتج نال: الضان
 . - 5 ١ اسصو حتر د
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 | ذا ةلثفلا نادال انا يطا ضق هيه طلب ق زر ف اهلا اماكشانكك طا لبطل الشان فدو اياجنا

 | نعل اه ن نعل ةزجنتسلا 9: اهدحل لضخ نمد ولا انزع رقر ام ءئلنمل لو اكل ادن اجل ان طب[ زينل
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 دعرج ماد بعول الاد لمازيتلاب خب أسمر وضيف يخلق نضيف ادمن لوطي ناكل اذ تبدل
 دوران ةيلعزيتملاب لعدن ةريفزك نصرت اذ نازعوإ ازا غن تلع ذه مرجتملا 5 ضال
 قرش لنك وهوا لور كيال دن حالا رول نري هكر اني الهرة ينل و عير ل اومكماذ كلا
 2و عني دونم ءافلك ب اذ غب نفعل الز بعشيا انملشم العشار ل اخ انلش نت هما تعتز
 دسااعت ضان فاك يات ول اهنا رخ اهل نغ الق ناو مَوعَي طن لعل ينك لينا دن حيلك
 انيطإ كلعّسلالا6 يورتبتلاو ضو انعم كب هزيتد نه باث رنا دنقلا شلع ما ا
 لنوم ععملا )انف هانحاطت منغ هدانا لشن طن ذاك شعل ئئدو: بذا هظب حليل امد
 ماجن مدد فيوم كييف لو عدي نارين اونا ز قال نويل اعد نموا ءا بايخ <2ديرال ءاك حا
 اب وافتودإبادن. ف ابا كدا كنك! ءاقن نوكن اءارغ طرف لكن ناك انجب ون نومها

 هلع ث ووعد دعت دريان ادلاذاو نقوم نسخ ان اكاتؤمرا له مولا تتجه تاز نعت ارد: تاولعأت ااسسسلا



 221 ل (مياوتسكن ع :ةمرس مازال خراونخل الني روعي لعاب ايل ثاقردانل اذرمعنا املؤرطرالا غل ياقح

 59لءاكحاول نزهخ نمت ل انامعو/ز ا ننوكو لشن متصل اء للكرش عل زى دبي نإ نهر نخل اهدنا
 هناونالاةرلادعل_ةانمتولا لاحت خاذ ازيا: تسيعناكا ةتص لن نعيم نعل يتهم هال يقض

 انيلارتسج زوما غامد ئنلا زلال تسند ايزتت ارتد انف ١ ني
 واط ازعل زعضعانل اجمل انتلزعتلش زل كانا وز هن لمةللاط دن د زتةدناوهل جيا 5

 رينا راو يعدي زمنا نضال ض عر ودك تن تا دب يزن
 ليد كلامج يضر زال اعوذ هادا اهتلينع كحاب كن صارومل اقف مرا ظلم اهناكءلر جيجل نعلذاد

 0550 كاكا 2121101101 1
 فيتا وحن تل انكم غول من انك لندن لشكل ةلوقب اكرر يح اس الكتب هر نا

 ديم ةقرب ا زعدع ا و ىج م ب أب لدا انةزتةلش دقني ف زل
 دك ىزاخن ايدول طنا جاباهتسم م نشيل تيرا ال لعد بنحب اعز ةةتلاظرارنت
 رالف ساقوم ننزل دلي طز اون ودل دكا وظنةاقا
 والد او نومي عازاكل رش ليلك ارنبج ع زماذش ني ارب هزماش وأ انجن اال | 10
 اولاد يملاول لال ملول الود نيتي نول قطن الطير مو اظلاءخدَوط تم امالا ةوغد عت
 لول ل ةرشل ليلك 20 هللة بله نالوا وعد ناو اصلا
 كا اكمل يتسن اطؤض دارو ع ايل !!هت دين ظن وحب اجار مضزئاهجاذ م مولطلا خوك ليلا
 »ناك ةرشل لل طارت عن زع)ع انواع زرت ايجار يت عدم ازعقع هد فيتل زان اهنا
 ا ما ن1 نقالادسص اطلاع قانا
 نأ اوالرشمل انيرتيضدا غل باو 0ع مم ةتالدعوب كيما ور وريرو ركيديتسا

 ذو نال ةلانبنإ نيكد تادن هي زدنتبالا كال اكرجنب تضل »لزم يمول ظلادذأول
 دم اا السما رلاةلاناضلال انني أون اشعل جاع دوغ نونا عرس خشن لكيلا
 هر فل امو اك رتنا اكمل تار ْمَس تلو كوخ هاج حارف امني اها انه لام ادني

 يطل درجات منش اتاي دولا ناز
 00مل زكية كلا : دملج 0 5

 هيدا سدا يزد اراك ناقد ترافل 527 لا
 ديلا َداجك كد 0 م

 201000 ايفزةزرابران)ةوشنب رطل ديا اهءالححا ل اهوا

 7 ايؤئهامرظاملا !كنها ل ادع ئد اعل باكر ابل ا ةنيقف ل رمش انهو اي

 تنل وزوم ني ننجح اش ليلك قادنك از كيئ هر زيزول زم نإ ل زي طز اخ عي زعفع 5غ
 سان تحرش للكل تارنعورإل امنع نة هرشا مطلع الطيز ملا 00

 ” فال امناء اطح اليس هود حر جتسال تل ناار اكن وكن اخ اكل يطعن امانا نعت امال اغاني اغلا
 لع ر لنهبلا هناقهتالّصن :داهن تار نأ اطول مل يسيقالة نقدم للا ] ني تكيز غن
 +لزجموازرفضنكمهر ند خادن عمل انضر زرتسل 5 .داد يمال عئوخ لئلا فالكجشم
 ةدي عب كو 111 لانيزغنر امال الوعي نب خل يللا ختم تاتا كتبنا نرش ليل دقادنبع

 كاذااننإ اكمام الل اَمِموءد دام اوعْم خخ نايل ناك دنيا اهمال جان )افاهلعاهنم لعل
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 دادُل ايل ناكرْسرداَماَو تلد كو اًهمْمأَو 2 اوشا اذ اين 75 2-52 اطل 1 ٍ

 رمل ههنا دبلز:ناز جزع كك لجز عرج زعز ع5 .ناهشلابك 1 5

 لاظهار لقب نازي فنين ا5نكعل عاقب شد
 عز اكشف نإ اترضائشم الف ما عنؤ يلع عدا لاناونسفلا اموىلاراحا للم اكلك ار ع علاش

 8 جالاذنل6 2 ةناراو لانناشا لف اضم كالن امج از تاكا
 1 دهز الل دى ذال زج غيمن ول ااميد اتي ندت احاباقحتل الها عفر رتسا انادزبا ازايلع

 كسل ةداذال زر درسا هرز عقدت دن ةزش الا ار لانمي و نام ناو لاخبم
 ف ؤخاومب نيل كَتاكيضاوألا اتعب يزاءافا شاب وطاناط ترم
 3 از ككازدعزكشعز ازغتح © تهل طيات عا كنج اتلاةرخج و طياةداطقل ال يقل اقراوط
 راو زم ك جابة يزعل از ورز اج شل للقادة ران دق انجز ضوبعئطَع
 ديالتشاملبلا ران هفدنكان 6 تت ب ا ريا را

 ا 9 ١ دوى يود صم الخزن نالذ نامل ارثد» .لجد شارة ن م ذال ازرمخ رز ريل انجلاخا

 | ب ا هع كب رشة اج درض للا ناك يع

 ١ اجمال تان فا اجزم ودل 6نالذاضاه ثلق نعام اه انملانيجالرل نخر دوك ايلا نخدت

 ذل ميلر سا ززمز عدوك زوم وقل نمفؤو وهيثم هنو هو ع اهنداول اهيل عزم
 م 0 5 ونوس درب لال كالا الاغا ليلك نجر اكنعتكأ نضيع نانا
 انمي 2 ل ساو يرجع نر ايم نلقي رع ]يختل ا

 ع هيلدا رهن لعل طرد خل زكي ارتفاع كلش 1
 ْ ٍ ظلوا ]نزال اذار تارا
 ب ع رخل نزاع فالس واكز نان زر اثر ليش ادن نابت

 ازفظسازيضدافعا نا 0 نلت اننا
 زن تاكوض اكليل مرش لسعد ميس سوم < امضرم لهن ددادد اددان نق حيضأ١

 ب5 زكي زا 7 ديما تر دعب مدان زمن اشاهينم شذ ارد حزم

 دع م بو ذذاد ل انةئنلاناراشنب نعلن

 عر برام هات رتغنال فايز ورخال قار ]عيدا ع نون كلانا را
 ىلا ةلقإ ر ا تانج دل زكر كل :[سن اق

 ل ل و يحول فزد تدوم نجلا لقد ود
 . ايدل تان نول 58 اوسع أ كلدا 0 ل

 1 ب

5 

5 

 كناثريمما ل اطى خاوتي لاكف

 توحي اميل ١
 ع اه فوخاف دال انزل

 اديهب :اوعت الاسس بمب ا شبانا تان دعس ار ع ابان طبتم

 0 طل زم كيلر ةلطا دو جزل مال اا

 اليد مدا انما واتم نيدشل ويدل ارانب ليسمع ل اننيجاقاعقتجدال تؤ نيفشلظ عزت دلما
 | 9نارشإ ليك نانالا هاكر نكن اا تيانهرخيشالع ةوئان هل فلم ايناس وني اننيؤتلاد
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 5 الماما فانبانصارخ نرخ[ فيا لة نزع فز قضوا هلك نكي نادر ليل مامال ا مالكرم 2 1 2 ا

 0 دو ع انو ل ون ِلطاِرَ اد َامَجنالظَناكنملذؤعتم سحب اضاف كحباصا 0 0 ا

 لة رثس صاف تاما خالها هله دز عتا تنازع لانشون تعج نأ | حرق مل 4
 بنوتك ارانب 3 نالت تهد ادا مايل دجال ذاتي اضن 25 ْ 0 الزم قا

 لكنعتملا 5( اانا درمان ناك عظام 0 ل ثملا و الآ ابانعَوأ ايلات َحَلَاَمرقكم جال ناك امس يعل د يالا ١ دع ديلان خنت
 كلطانناب نر للم /ةاقاريباعرم زعزع كك اورظرم يتم: دان ابوتلا_ماقلا

 نك ان ال حطب ست عزف يطري طفل ماب | رو
 .اهرلامل اجمال النا ةلالطت مت دقالرقزراش) دلك شارتكديززعتادنعنتتبلاغرئاظازازختانعتح وترا

 مل لطاَامولمالادباوعتلا نت ؤخؤيواالاءاق لعد اغا يمازح تزل عؤلطلج ١١ يالي
 وناسه نا دانغالا نقف + تلال يصار نك نك انؤعبر اسحب عدلا وي الذل ايتن :امالرونلا - نها نأ ْ

 ١ جز المان ا اف درسان م صاضتا هلي نزح ]وآل اذ ناجل اندطلاب دال مسافما | | اها سن /
 | ةْرَمْلانِج قتال نتن ل ره دتابملاثة واهل ادا تراسل هتاوعت و نت علاه نزل اطداباناك | ٠١ كعاكيماذت درمان
 | ةيعرنععيزسل ننهر نعقزبب صنتل )5 دات سل ةدزأتت خرا 0 7
 ١ انتا هاك ارك ملطت نفور! نتنيجز مدونتي تاز اق تلي اذال ناش يونج ماع ل 5 5

 نا اوذحج ديل عراج مطل طغاظعام ناني اشل ياه كا ساد وح ء2خب عرار نعذقاهذّوعتد 7 0: ن ٍ ظ
 "ردة لط دربنا لسانا وتبين نسال رق بيجنن ربل اؤتشبيفا :نيباال 5 0 1

 وعزز وقل هلا رسم نعرعابت 5 ثييلاش اكن ابرك لون اول يلع هحاآَص مش ان

 د اتا 8و حول :

 عيش ادنعان ادخل وبر /اهثنصكن از عرشك نضر هتيشتل از لا نهر جر زعيلعإ © كنها اهلك ١ ] مب دارنع دارنا |
 هلاسانوْْشالْنال 5 |
 ا ”جنالع هاش ارينا أ عار نزلو عمك يزل اك ل 00 رار 5
 نهوض خورملا عولطل,ق اقتل نال لشن لعدن صورو جدخ برج اف انتو ادعت عن زعزع م ا

 ادقِنَي 2 كس 0 0 0 از تلح سنا لال لوطن: خل اول اوكراط ما اذ 7 0

 ا سان ان ووحن زعمت ِ توي طا نانا نروت مود 1 8 0 4 ظ

 ري هوامش ابعد يب اهيخن رضاع تيس د يجرم بودر دورت مولر كير شع | ١ اان“ 1 م
 | . 1 3 رينو طل النمنم ركل علاولوقداحااناوةعبرةنإر جلع ولذا ي شرات 8 ب

 اال أ
 لا للتشادنج خازعزاز نزعل يجيز عزت اىاعيضيقا رهام بؤ نا لعاهج زامل | 37“ ا ٍ 0

 0 20 ا ا كر اوه مازدا اب وعاد مل اطعم يعنآ ا 0 0 /
3 

0 

 وش طر ووو ليز يظنه 2 لا 7 0 ءى١
 رح وس 0 ل

 5 ا يت ج 00 قوي دما تفل / 0 5
: 

 جار لاك انلاس لان ليج زعل لازال انسه نك صل زين تدع 5 العن انا ازحنح اه ,تاذخ 9/1 ٠

 كيلو كلنا لة سص لالا شتسرنل هلالهينقر يانلوانشنلءانلاط م 0
 ياناس فنار امان حج ازتطكزةهزن وزع ئه ازال اتلاف ْجَِم قاع ف يفت | ميل يقل 84 , اعجماإ 6 ٍءَ يلا 6 1 .

 عاممر هل د دابا: ءلازعل عش هبمسخعم) ةراذ ا علا ثلا
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 0 مولاة مهنا اكلنا
 00000 تكبر نارية لاظ ةللهل الرمل
 0 ا وو سوك رودي نتاع
1 3 
 1 طوي تت سادسة نان يتمزق زخا

 5 : انور انإآ1 رمال ر ولع هالااخلارنيإل رام ا
 زل طري نها ا كاكا ا ل لا لل

 عازل زبر للون واللة دير لازم يش زعز انسن [ تحن سعز ازعدج 5 دارت كيرا
 ن1 ٠ كاش 0 كاك كا 7 :
 ع ثاشانخ احم :كانواننل اهم (رنيئلش انغروسورزتو شيل اة نيام قطن اإر م
 2 2 م ام نيلذ اناره سلال تجكمل اغلا اهل ةاناعن لذا نما جيلا

 لش برن واطول ام اسس زارع انالضطا دزني لكما
 اطر رخل نعال يطال اؤتذكشزت الا :انص اعلا ةسوجراسصب
 6في اون نارا ةررا رار ايغعل لجو نوران رار وروما نطلق
 نجي جزعرازلم تلازم اذ ولاد زعسصز زحلح انزع سب ضلالار تيت زينل اًبطز حلبا ملا

 لس ال وستر لونباشل ل لعبلاط جازم لل 0 ا ا اج وو

 طال اذومتجاحرال زول ائرتمتلا عاظوقسمما در ايلسىذلا لس لعق يللا كلحشا

 جال نمل ناخه ماسام لضخ عي داداز ينك ل اوال هت خ ان ن كس رن لطم تي
 1 بارما ختان يئازترإ:لثض ةوااإ ولك خر بهن اك
 اا زعل نوع ورب يتم كنف عواطتتض مول زورا عمد ظل فاش ؤنب

 0 ا

 أروي نش

 7 نئسالا

 ا ير نطور ءاطحو ا بز هاتوا

 ايلا المزور امجراكدالا ا يوم ال

 الا نانادعن ايران نعاني زغيتفزنو ضر دع عدم" عَنْ
 دع يح |[ ةرئاه ضب ذو نفل ن اميلي بسلا رهن نيتظ قل دزه قطعا اةليصموإن منا يسوق لكانت
 ا ل ا اعلا هو وا ا
 | اخ ازازتؤت لو نانو كلو مخ ان ءازجارل كلل لضان اة هنا ءاش امو امد وجو اخ
 اناليعطتادنجدبزج الكرب واوا دز يكمل تسااغعأ5» .زغماوكن رعت غش
 مودم سدافعكالندَوم كنود َوَتْسَِّرَحِرِ دعاء طاب صحا صا اذالؤ تلا: لشلا ملفت
 يكب 0 : اي لساني صوت الن ل ل

 )2 «يبردص» ”ةهبرب

1 - 

 ع

 "ع
 )ب

 ارد 1 2 - 00 جب مب اتَسَح هلزك ادع نال ن1 مااا ددوج ءلااوغت |
 6-0 هاك مالا هي يلا

 اانا كداب
 دس كول

0 
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 2 3ك نوبل و مور هع سعْصَووَحْنََييَ سنع ولام نيبلعْفاَخ

 | 2ك مجانا لا طاذاززعن 6 لع رنك جيزي اناا القئ عن ريل

 ْ 0 كودك نِماطعمدعاَم انكار يلم ننس 7
 حوت دياز نضل عزاز نير شعر ازجتعل 12 نيل نعي مج باتل
 ا اوهصصا اذاناومل تاس لحس الو 2 ناص وتحرش ليم مد زمام |ههسانتشلث لاق

: 
0 

 هر ام _ اا
 2ي*ءل

 عزا «نالشلل ذَد دبل رصعرملا

 02 د وعت تالاف انتل ازءاهوث دما ايئلالا هانت احسب فئات كالا هَ موي يسلم
 1 "فيمي د اذإزال شالا قي دل غب لق اجاب يتوق شاني قي تشب ليئارسواشكرنتشمأ 1189 نيا :
 0 الع القس دازدانن اهنا 55 1 1 ْ

 3 0 دع يسوع نما
 :تامادنلال كرمت 1من رن حام يضم نأمل صر

 10 سا وع مزيل هكر ندم طيفتال طخ
 02 نكي اناني يصمد نلوم صاير

 ا ال ااه ذعر جر قرا كَم يرطب اال[ يوما عه أ
 سل ميو انام تشل دج ما نظر نافع نكس لان نير كاش مارا
 3 لت ول ظسو ءارمال ]داتا يصل وسو اموال انتلنإل فمما
 نطلب نكلانلنال او اون ضلعي !راهتأ جالا ايون تعمل ان ناداه ايزجال شباب حاملا ]عل هرابشخال اكن اتمالا

 وفات لة عيزاكل رش ياما ان ازد زار تجب كءامضا ارجو ناار ظنام
 صال 10 0 -ب-
 0 مو لرد نين اراجالا طنضيتساملل يل اداري

 2 نزور ران تل وذا نقتدي افرق لروما اوبل آلآ هسمابإلا والد دوخي

 كبرت اراها ذوعادرنمل نيضرد
 دانا رمزا زرع دع ل ةدع قع امر |
 رت العلل هلو ررعاط هل لءاطو وكتابات يريح اضن ديسك واب شا نع
 اذوب دامو ا دو زيف ضو هما ماسبب محن ديس وول فا بصبلا»
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| 
| 
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 ْ دا 1 هزم دمع نصوم 11 عر

 رت سأل د هي سجموم 0 0

 لعبور كلمنا ينل رضي نعمان اكتر طلخا لإ ناين طل اإل ننال

 ادلع >فنوررط هال ءاني شن دالي كت عندش اوراس قرن اوناش ينط لالا انمي جاما عج اذدااغد

 اةنسرؤعتما اهات ةريزفل اتعامل زمانه نكن التو لكنت اكذدازاال اهيا رولا ومنا
 | اما طر واط ين ناوي ديعمانل اشير ازا قناز يللا هر الحابل علع
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 تندر زيارات از انم جر حنا خس ستع داود ضدي
 0 دئديا] نما اذازاكل (ماهت لل نهضجلاب دامك اذ ئزأ نهرو لونضعال كلل ئرشلا
 قادس تطمن نال ين هنصل ان اداخلن نانو( اما أموال هيب كال

 كريهتا تال ل اة نف لزب نصا الذ
 0 نازل ال د6 00 ١ لكل 1 ا و

 -61ةت لحد ازثحتزخلبا ظن اطال اناكزم نارا انتي دحي لوني عاطل افا شلةننص اذاداشأن بما

 عون ناكل قنا اشإ للمحل نع ودضلا ننس مي فلعل ناقل |طلب ميا كيل مها هنت لنانا
 كي ذا دنع نادر يال هادا مل اضاع ريصا اذار ال بل

 نعد ارركش ادت سلب عز شعم اذاوزشحتسلاذا اهب انضر سيَم ذرايك ليد
 هيا تيساود ضيم نالت لاب كتاؤد تاما نراك كلَ 1 ود دلل ااذكل ةزّيسسل نجزم زكر

 3 لم زا خت كاووو كل اح ول سا .ةوعل مب رسول نسل اا سام
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 لنا عتنالل كلل ِلَعهارم مادا انخ نمزطاز تعاين | قار اانا
 ميزان بضلتعن دوف لاس لائم مند 'طبصا اذاثيإع شلل ًخَرلا انني

 رض عش بزعر اذ الينصزت تتربع هيزعل عاطل نوفا انتل نمان هذال نا
 اند لغاو هوا ئايد ووو نكي ترن تسري النمل وطاب
 ا ءازكلا انه ةانائوجوْسلبإ ماع يلم دوحأوا للوعي لب وع

 2ررائسل © طنا ؛ةرمال ربا نيو اما يللا ب هاش نائل سال شيما
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 اناني انيس يوني نيرا اذانوتي ن اكول وايل او تضوارانج زلنا دعا اككلا ناب
 ل و

 هتيم او اطص اناث تل ةرشإ للترتيب بز تلعب عر تدع زعتسلا5 كيلا
 ةّياولفرر' رااح 2 ور يخيدهيلاب هاو 2000 وسلب 720 ماحبشال ذل انااا ريل

 يم رار ا لسعر زنج داب ك عنا انشا د ؛

 د دز نو لنصنع اةدوغت اا لع نوعي نوظ نم ناناوج
 5 3 05 1 5 مي ا او تو

 أذان جورب نجما 6 يلا اق نا زك لونك زنا م نا
 | كلارا تنن كثب دك ناديت تتش ندززجش رعت ل
 لما كره "للان ظرلمال نزل ةظؤدا عضل تهز يشس لمت ازال احسك حابَصكأ
 ظ أ ويمد مم اسدساذ ادني نري رم ابل نهد ولانه ينام
 | مالاسيانَع :ادعافِعَع كنار رول نمو ما جصلانه يزول دل اين نيتك انز مل نيس
 |[ اكلها و ريهام يعور هلع لك ناعال هررألا بلو لان ااورتياغتالا هزل
 م 5 انكر طبات نام ا ايعص

 0 رطل صا انت نزلا وباع ادا ا د باس اماه

 م ار اكنَسْرجد ان الاماكن اق نفل كلور تلال 4 الاولاد

 |دنبصانكق زف مام اليا تانيا نال ا
 |ئرْلادَيَت ةلعاا 1 ل ا ع نك وع ٍ

 0 تيا نب سادات شار اكلم نمضي
 دالفاوز ريقي ني سرت اطال ورجال اواو المل ااَساَبط ميول يبلع

 تاز اهنا عادسم لك ه١ضبصااذالوبتل انا ليا قادنع باز ئطب خل دقن دنياك
 ريل شل نر اطل والاهل كاع لالالا اقوم ار رككات
 يلا ام كل اكن اطللاو لو اوم انسانا 0 اا

 ومان اتمام 7-5 كيس ورام نا ويامن هر وناج١ يظااكراهيتل اهيا
 لوكا قال يسيطر كا 0 مدلازيلامل ابيت ىو < هد 2 0

 | ارتي فديجر يت عضدربلا وراها يدير و يعبأ يرد حضلافعم افلا
 قار 0

 بى اد٠ء| ة.

 5 كيده داك انك غرام كيلومترا الءاطرعْسلعَت 3 اس

 , مكمس ا زبور عسسل نر يمنا ناز تاز
 ات يام نانا ركام اي

 هزل 9 مط نان كر نور
 طا 0 اد دودو مد داو نيفن اكان

 [([1011002 ل

 دحر 9 كلان اهمال ةريبلا ييرايكاتب امسح ناك لناطيتل سك عل نناناا غن
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 َدَكِئلاَمابَلاشإذ مران ديت ااناز شل للك هنا نك عنز ع كورت رجب مره جرب غر يفعل عز نافل

 .: تاز دمار ف دبا واعي ا اناَسِوطتكرانإبد

 0 هل ان انج حيز ,تانملة الورك ازمشا يفي عجرم طليق باف ن وزرع

 ليلا | يلحس ل ل يوقد نك لابس مود ساو لع فاش

 ا ريلي دضااذارشإ ليل ل هناك اةرشإ لكما نع ع يازعتارذل زج تحشاال نعلن

 دانا زب امي تينا زارنا أك تطرك خقق .العابكأ
 د الالم انتظارا 10 ة زدات

 لفيت لام سانصس الوم 00000 :نآو لودر برع نأ

 ايفان الفد نالت ن هي لاو 0 اد لع حارا

 1022 لارا | بازدبل | جري لا وت لطف داثل اون _امازع 0 20

 طيرقابي جانا ضاقتساجس» سا خلعأ ليغ 6ث اذ طفح
 دمعت ل ىذل اهين كار رط تلا هنن وم ايلين يضخ نجلا ةرشل للعذشا

 جيفارا ضكساعتعاو مهاد نلوم راس ذن مة 2 هاجت بهوان اويل

 3م زحل وتبعد اسست جسق الغين كراك غل انان يخل ليكن
 قلاش درا اذا ون اوزان كك كرر عافأ 1 زق سْناوْو كراع ماه ذ ذرى

 ا از طيلة نات اهلظنخ اهل ستاناداهج تيكن نامل
 ليت غتانلا 9 طي ةوانو عطل يغالي اس نمنح ويا ار لعطا
 كيطلإ ثاذ لغو الويل! آدِلَكمَتِإَنَصْرضاَلومَر .ةناكاج عراك كيل لق شاركوا 65 نازمنرنع

 را 1 0 ام

 ا ٍ زق حاط ذولا لب دين قالةماناكل ةرشإ لاك ةقادنت جينس الالا
 ليدز منان ذة طفل ابان خاذال نرش يلق ارنك لعدة نناَوطنل نر و

 ا هر فز انوار تجر رم فلة يال د
 | غل تلاعر رك ل تتدم اذإلشلا اهيبلَع امم اطار يشل نرش كعادتك لزعرل ال نزماشمرع
 نول امي اهيا زمزشعو د ناظل الذان ايزو نين خوعملاكتيركل راو طتد زيها اش رضتس وز ثلو اش

 | طر ان يع ناوحطل قلن هس نيرا بن

 | هه سار 5 ماناهباين كم سمفل اة ارةداداهيباي كراس طكداح ارب اجب ح
 ادءرس نانا انحف مل ]لع هدا ضي تل اش نمل نلمح ايزصت نك مدا انك دشلا ||

 كبك بتل طندي انيعاض امس بهت كلل عبغ
 |( او نان الاول نذاز انانلث ]ّجتللذ ل هدز كدقد يضين إن اعدل نا اي م

 دجرخاو مزن نان يضر نادر نخر: رشا تلا احن اميل نايل قوافي رنج لو لنا

 | تياينلا كو ذاب تاجا وتلا اد ظرثا قرط انة ها الزري كرما هاو لاف حار 0
 انهزم يدنا انور كا مدا ل نك! الجول اهيا نا ظف اهبان كلان + 'ندواداهيانش سريعا |
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 5 طخلل !ةتضزتم

 اهزخازجتت نزيد

 3 هدرا لارا هدرا بازل اتناول كندا انزؤلاد يركز اكلاود لهم الازلاباغباشنكدا
 قانا ل لص عاملنغج لس نس انهالت عرش نم انو جلي زراجياو حرقت هادا مدالاد

 اى عامان مناخ اكل مت قاطإ اما يقيعلييشنالداول نال يل وترسل راض فجر تربغ
 أ لاس فضا روإن ل نيام زال ارنب انج تل دال منعا و اياهرل انهن رص خت ماو دال خب ينشالازم
 | تريك انبَو يضالا بدها ويل التم اقوا سطل اوواشت اللا 1
 ارتكتعر اهنا هازعد قفز ماج زعل زكز يلا زكيازعت ع5 اه لعند نزملالا لج نقش كل
 (اداَعَببادشا ركوب اااه ان ردظلا ديت اجد
 وصرت ل رك توها الرفع: : ا 2ك

 جال ايبا كلر دن رش لع وراي را 0
 مييطملا يا واذا 5 راش الت ادن واخدت خريجي ز حتت 0

 طلاء دا ثراه نير ران لاحتلال[ بمي لين نو[ بسنتين لوعة جل نسخ ع
 5 ادام الو ذل اضن اذ ن اكن ان اكت انني وتضم ب لقاك دز ان زج كش لوف
 شت :لش نو ل كج اعقل داكن يم ادام راض ةزيئزاكاقا دبا نمانتل وو زدكلابدانزإ لرب

 اهتم درطلف تنِصلارسواذ شل للوذختوبإل 0 ةجزضال هلا بج يك ادني طلطنخا واصل ال اطخازع

 0 0 ل
 اهيليع مامر طاريدع تم هاب ا

 د اعز رت اعتعأ5 تك ان كازا نيهان زا 0
 "هادا زَهْس الفال اضمن ازا ايل ذا 22 تؤاليل زبن: !مليلَع دادس
 علموا طا اطلنج وحطوا د وعادل ةرسب وع هب ذوع ل

 نادٍ كا زيا واهل اوما رو وعام زف دو دو او اوزعَعبذ وار

 ترطب زل تلو دوس وَععْرَم دمت للادارة طال امزمدَعَف
 اذاعي برا شواةيالو يطال أي بدال ليطلب هل 6ك اال ادَمِاَدَصيَحلا ا

 ”اجدُد ول !هبزكتذ حلباذابضا انا تتبعوا كاملا ترز ناديي هلع ناتو رلئفومح اًمراماهزات

 اة كربة نفضل انت ظل والم ودول اجل يظإ لن ءاقلندفض هفداز لهاا

 0 00 ولا تداعس مد تضل نص

 "توا دنا0 لووول كدئب واي والا اهبز الل ور حسام :وقيويإل ل ييتالنا

 ا سيقان طر ذوتطد ايجي يعفو ب ذوعآو هيدا ع وحاذونتا

 نال عيال يوفر ةيزهلماا بريد ل دك زر
 3ىذأ دل ذواْالِمروماَعَحَ ع اتسم :امانأ اللكزس ديف راه نح

 ا مرتو دوهو مااا نان زاير شل دز سلو نإ قلن 30

 ةاعرحاش نها نزازير لست ايده ار طر تزن عج ٍِِ
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 هنانتلهزوننب تاس رص سب ايِئجَس قبور تزجز انما اما اب ايل اقد كلذ لو إليك اراب

 التوم اول نزلي نط منادنجنز عنان زجر عز يلا يجز عت ع5 عضل اهم
 نيف لفةل يوازن دنس خذ هتاف تضل ئ نبال تاع ا ا
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 00 سانام يؤكل نانا ثا للود اذازةزمل ةرطإ الكا ار ديرعز العزب 007
 6 قذاكلا هن يشكر حاهناوهلث] اذ ذ 6شإ للعلن ارتععيلزعن انجز م قارح ب ير كتل نع: ازيا هتان
 ع 0 دال بخال بي ريم زغيزربسخ رات اهتم شلع «ااطاف كمان دنخ

 هنيه تكا: للانر جرار شا رامو ماس الاخ الجال مادز بارت اقزام |
 0 رزه نقر حالنا هزل ةعرب دج 6 دياانتعرط مناجاة قزاز غرب 5 عش
 سداؤلإ بان ذالا شالا | | فقط ساال اماننحمكلار راقب دحانامل يراك ادن از : انهارت عني اخ بيو نعي از

 تاك دنإ 21 ضم دع

 0 لاس | ١ ةليضوزاوز للا ءاتزما عش داذازمل هع قصة كك للمس ادبي ز جمالا (8 دزيقآاذاطلا
 | 20 ظ 8 قش انا مناكير م كا تامين نلوم وال ]

 انيس و الادب شالح فانوس وسلة كام انتم نعش عنا از زن عي نميعوطم تملا
 2 مال تيما لاةرشلا ملمس نصر يدان تل ن2 ديزعئالع نانا بيري بتل »دعت ؤل ادن ات اكمل
 رك 111 طيس كف قل تولت ل0 نجيم رايدر نا
 كليؤاا زال !درمض الصالون ناكيو را ابل هاد زك انتل زعتر طاغيجيكح الهم يدع

 رخال هنو اوكا ههنا اجب لكرة نا وت قتن لخي
 اننا ربكم نيا خاذ نورا امهات نااعل اذ كايا اهتمت صبر كلا المانع ضع ةنم |

 فاين وشو نر كو نواف ةزوشو ازد رخاكلمر يااا ا ب

 تانله 1 يعد اكدوا كي كل

 م || 11 انين تاب كتان هات دوك ةاعاانا ةراشلا
 4 درويش نولي ندر داسيا كاك ا

 اا
 امنوا انادي الزعل ماقد ذاق هنن لكملا

 ايار طب أر ننس نب رينت وكب بدق اجد 0
 0 ايطار نورا نزلا تاز سحري زن ع

 ا 0 زينل بدوان نجس طيرك كرم ةاذا6
 قا نان مدخل راهن, دي ير( يي كسب كبح لص كرام مالوي لاند هاذ نمد ئِلَع

 ازميصعلسا 02 2و2 :-و

 0 اذ عانس رسكلة[ كفك نيد داما ماضل اقسم الكرك نانيز واس ة

 تيار نانا قا ادن ازعأل الن ن عن اوفضزعتسدال 15 فدا ضيق

 0 20 البايرن سلوك دملاٍِمِطْبِحمرلاِوَرابلاْها عمد جنم
 دة ذحل وتعد اريل كمان نوري اهتانال ةشإٍ اوني زحار ان نعشبللا 5
 ءاماقلا اوت اك 7 سس راها بسحب الط رينلاووض هانا

 هي 7 ايبا انامل الذال اة نا ا ا
 6 اروع

 5 ل 1 فاز انام يمال ب 1 م هله د سنت نط لطلطيا ثلا
 ت29

 0 هي رنا اسفه والو ذل ا انوا تمارا تراه

 ْ ير كناية رح وع اج 0 ا 2 يبلانا 8
 ل



 بح ا

 ع راما قريت تارت 0 ا

 0 هد هر تايلر تو دل ناهس )ال ناسا اصاتحتت جل اكن لير 0

 كاما اهانما نعم وج اج يلحس ومالا اووسس زكا سي كلانا يول خال ١
 عل جوناذاؤسنع يزف جيتا انف اي بال اظاعزرو مرن ذل نوايا م | ١

 منوع مسالا زعم «وسبغ خلا نما نزهئالعةر دف لاك دننللا حتا ظ
 اح ءاخاطداربللا نان دان راد ف نونا شتر هدابتاورنل قرين رز ةياظل ناي ظوانوح |

 زها طحا امج مربح اع زيها نربط وزعم موكرخ قنعاي ئماط ن ييمامزئيغالم دلل وغ ضم

 0 اها داريا مز ءطقانازادل انذ انذ لميت دف لعو رماد خزان نجم لشد داق راؤجن مث مكس

 توك نعسد اهلتانانش“ فب والاه نمش هول ايجيئ نأ شذا نسما! نيلاطللبت دب رمزا

 لَ ديلان يضم قزادعق هو دش لب. ياشب قار كتارا[ يي دضااخنا تاتو نانا
1 

 ركزت نما داخل راق« م:اكت زعلك صر زمدسدائس وَ 3 هوا ان عاهد اجو 0

 دفاعا ةرشل لكن يزوج ارك اهرامات تدعي يس عوز ب يدع ناهلا
 3 اخ وراها ون حال لاالو متنا ةمرعابلطاانكزكاذنومانيموقلاز كايين نم
 ونثر الركود نايل هلت: رنا الارز ياليت ةزالخإلا

 تاس اة ايان مايد يشازمزز تضلتلا غرير ام
 خلل وموت ل رخال ادزنبلا ولن مولا مت للا !

 ادخلو دوز هموت اناا يندد تايب ني نيب دون

 هيلع ]سرع كاذ در ا'لخانرخت د ءارجول نشل ل ءعون ندم لبعل ارش ثمن يل العا متو اور اذ اولا

 لن نط اخس از سنون زي تلبي موعد اق اين د اَنيرْيَنِرأ اال
 از ضاطكردنب ديد نيطانارولايكنانذ نا اع ندب زك ابن: نفل زن اكننيإزح

 0 امالي داداه خشن افلام ة ورم دكتهس اتداخبر اطال: نارا: ل

 داع بنون بغا ةواطال ا قفل اه لأ يرض, تنازع عل 0 لا 6 سناب دوعا

 1 ران نول اب حصرا نو طين[ مْسحاَرْرم ع قرت رع 6

 طنا فاش اقل نشك تايرتتوي نش مالا عنا ننساه َّت
 ءاننل يكرر انك زور رم اندلاع ندرس م راي ا)َرعِلَعَرَسَم ناقل ةئدمانت 2و

 0 اي هن هير للا ةناوب نان ةزمورانلارخهجك قا قد 3 ْ

 جوج راسب ل فخ نت زئيكد رايز تن دسمان قتال اًوهلذ رخو حزم 0

 دال -) للعشارعوال ةذاديزنمعزعزانعز لجن كير نع جزع ١

 ةيادطمو بد اليل ضلع عونك ان ندا رطل ةزمالا مذ عضت ناكل
 ازا اضل طيس ةوراذ خو تؤ نكاذانمب كم 5
 5 عزم رهو انكر ارهيبا رمل لتقييم روز ياسو تعال ظ
 1 ل اوعتا 0

 2-5-5 كب اوكف 2 ظ 2ندع 8« سايالخ كلذ غرو لصوق لان تنك ا مادالا دكت جر در وعوج يزبك 1
 عمايل اسمك خلا فشل ل لءاطلا:ماَحانْزَصل ةدالبل اع از ,ةهرازعطانس نزعل فس

2 



 1_0 2211252552 22 22 ل ااا

 د عر ةروباضفلا] ْ قيس يرجح [هيزرجلاناش دو 0و وزد
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 دل هيمان الرالي تلظب اطال ذل انين الكرمة تس ملقم نبينا امم
 1مل خنت عودا و | قوفعت حساتلل نوعا الا ساب قا طاندإل  جةلل نال لخلل نان: نا صضبخ
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 عادلا اردد ذوو ار انامل الا ةقالمذعل
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 كاهل تاهت ط امه اكسو اهل انازتاهإذ ام .ذوعلخ مااا اند فنا وامك
 3 دك كيوان مانازمءانإكند داك اهل فيْ
 2 كك كنز و كش 1 داو نار زنا وع ضرك سدنكا ظ
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 عكس اذةكيزعتج اف ناهد عركا ةرانجلل بكب قلاب راع ان اا داب كير انه ترتد

 ةينكج» 6 5
 0 1 : نر دعم دع اكتر تكو ا انزع ةجيكل نكن اج اضكيان ولع

 | | اضذتو دن عوكل كرت رع يو داون عة بس وزو ي دبش لنوع
 | ربكم | ناك 3 17 زهر اكرؤلل اذكر: [ري زكا دككت يطع 7
 0 ازرعيشلا 8 رم يرتدي حار ْحاتلا فمن مكَمظموئإلَ اع ْز ةقزالوتاقك
 2 اانا ءاذاعيش نة اناظانل هئاعدارشإ اتش يشوه طابور عييت
 ا يما | مرصد الكل صرعتلاو موسم وعم اكسال

 0 | عسا اك ضاحك مطور اطال لوز ناز ةرشلاةيعزتلازعي
 1 | ”ةنيحنعن نحن زعزع لعدع 3 نلجأ يانا
 أ 0 0 | التلي نيالا ارو هه داوود اغلا و انعم ةوتيلشإ للعقار نع اءاذنعتل هوغو

 اه تمر 2 ْ فلكم تنندوناوفغ لزاايل اظل علجاة د ناو“ عواد نار ج جسد زاكفذاك
 ا زج لخأ ا 19 كالعز الالب زلعانول [نككذالا 6 هذا رضا زك عيشة لاتعني
 ١ 2 لج بوكر رخال انزبوخما نم الئ لشإ يعط قارنتوزل 6 6داق
 0 ظ | كر كندر تار االسم يزد نازك ونرش نبا
 2 12 هه يسوم همس للا .دلانؤكلانز زارا ازمآلا
 و 0 اني 0 :رمال صر وقالو 0 هدسلك و كيوبلط 10 رو

 0 ا ةمأف 000 20000
 95600 ؤ طي لكنت .ذ ياكلون سال رطمكل ألا[ جلع ين كك نإ
 | كصرشلا 59 اَهَامَيَلَْمَناقَعِادَيِخ عرفني ديلا ناو يَلْعدَرَم كروان
 0 لسنين ربات ا ديت ةرطكلا اعز اخلط جان قرلا
 ل 3 0 | هلع مع آم اوحَمل اء امماسإبن انحرم زايد تناقلت ازاي زعم
 من دويل دلَعماٌَصشارسَت زاك لاب وا انذاك ار 0 ههكاب هاما
 12000 َ ع تاكلهضورْ ل نان مهل ةعشانلا
 39 كدا كرزختن اكزعل رعد ب هرب قروب رالي يااهل ا
 | اكد الهازو هرج ازعتمج دان حو تاكلانم هش نا ناتو سازسموح

 نا ل و |
 3 نا نإ 0. 0 0 ١

 و 0 0 « 19 يب د ع 9



 7 10/00 رز ازا هن رز كرك ركاب 2
 ' كولا ولاكن طرص زينو انور مولع قصت دوت انحلال مار جككاز بقا ىلضن | ن2 لو جملا
 ا 11 2ك 00 |

 قلتم لراه قربا: عكا نيضن رولا اهصوغبو رجا را يعم ينل يجزم 0
 اياد داق جوطتساوا والد اذواق مل غد انط طع ارنا ثلا 0-0
 دعاك ان يزيل تاكو وتنوع, تروم طف سيب معدد تعط عطا كج ضر <
 0ك يلع تهلومل االول احل العناب نعال طرا ونؤزعت نضر يح م
 ايفر 6ريال غزمصاكاظ ٠ امة ولعل :ف15 زوز سنعات نشعر حازت ا 2
 رحال بسن ناو] كرري نابت تلف عكا» ال ملاذاط اال اراد | 0
 ذنل يدار كمت ير يكض آلان واغلب مذ .دعي ع دلاب اهلل اندريَسْلءاخْرَعَبَسَ 0 3 35 57

 لأب طاو لكننا جدت رمز "نوضاكدلاياَدْدَدَدْل الاد تصماَشالا | د و

 خلك سمول ةلَعش نصمت هاندا انالاةرش ليله مانع زيزي عل زويا 8 8-5
 أ رخال رجلا ظا ع مالكعطقيرلد اة نكنضرخا اه الل اكلم ها سر دبا ينمو اج تح هنوص | 7 كمت
 | ظانيلتحاكت الفاتنة وزعت بكير اكد مكر اّتعال كلحانذكرلانيع] بولا ذا انيلَع لدار | 2ر6
 أذن مس جب وعي وق دي لج نضمن يلا | 0
 | طلاق لنا زم د لضتس ارق مك! كلن دل ناش اوم ل نظل ظفار انيكك 15 2 9 هلا اح 0
 تثار رجع رض زا نااار تلاد تير كمت

 و اخوزعيب وعن اذ كلارك ةارشخ حن ئلااكَدلاانشايل ]بلع مالَصْساِلوسَرل لاففدنا | 1

 دف تن نادال |جْنِمانلاكس ل اكتامعإل اهمال تازة لواط لوسرإ فلا ١ . 4 1 اا ١
 3 ا
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 0 وس الجل رش للعزل داك طزضامان نمرة 5 ن كا

 1 00 زوز دز ]ون ايات زعم نونة انني رجعي زعن | ١ ا ءي

 0 3 اي ونوزغ دق زيوس رن رف[ تون نزف ا نانا ديالا ارك

 0 اي شن يبول [رزغاكءانخالاربدا كلر وذل ايا رياض 3
 الايميل لذغاع ءاكلارركىأبوم لن كاظم ف كيل اول ذاك .ازهلالظلا ور ايلا ل

 دك ا م حلاو اهيلع مغص دافر كسا عاهل اما غن اذه | :

 انزورغل نكد ضؤرمللءاط ماهر الاعلالاهرانل الجبل ةناتع وهلال ناله | 301, ينالوا
 فوت ا امنا تاس يس رار مسا 4 0 ١

 000 يخوت 0000 دنيز عالم ا : 0 1 0 3

 ردد حرا ةزعللااذلا لنا ير نيرا ساو ارث سعل دش نق للون دانزلاو بلايك تلا | و | نجاد ا ا ينام ريزهتللا | * 30 "ا 5
 ؤ له وعلي ولطل اخن زويل اخ كللبلاب زق هواخٍرالفاامل اج ورينا وع ا
 71و ديالا تسطر باكل نلوم ان مالها و لاوكذزع ا“
 فيون. ثءاننال اءاطذ اكن انزتدكات سوانا دبد ككالاوفالاد نسائنا نط انحلت ايلا 0 5

 دقل لاله ان دز ازهار اظل ولاهم نيركلاكطر ندامة ملزما طيز تايلر عطه بولو | 08 ةتكاتن

 < 2 10 3 2 6 ااا اح اي 0 ا ل بو | ص 0
 «<ةيب ' فك قي ر 5 35 . ًَ 3 10

 0 ا هجر ك6 0 2



 0 نفانادلشالااءالغلان هان كئابولاكنيلارا ونت 30 اكموجلا نامل ادا:

 ةطارركاو ادوضلالاهدشاو ملال تاز الاعنتءالالازثأ نعل وطفل ضو الاكءادالا

 هلم! يح اناوااملالاب كلا انارة ناخب انتل يجلسون اوس اقل مرت ا بؤزآ ادي: تلازضاب

 ْ اريل كمان وت ا ثا للعاتاعنك زكبيش روتي عاطل اذه 5 ا

 ضظ001010111 اا 1111
 ا 3ايام زين اذانغ زينك املا تدر اش ذاق
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 | كياته لل وشلَريَانيبقيأضسنااننا ال مورانأا بكيل رشات الم
 ادا هدد رطل ثا عر اداب
 04 م يعل ا َكاَنَلإ عَ

 0 ا نمراياههوتت ةوعاهفئالتاهخ
 10 أرنا نؤمن
 ْ ديره اهدا نهراشإ ليلك اتوب اذ اطحال ثار نتن ادع هل علا زعبل اق س ازجلع

 | يور آكاكرَشو دوج صل 2ءارم اف اطإَْمت انو يجر مجتهد نصحه
 هك طعوس الوسع يت وتل تكا

 أ كثدكك دندن وم لقوم الا ل ل 2 طم

 5 ادع "/ ياش لوا خس نلوم اور
 2 مم

 ناي اؤمن يا
 | قدري خود رز نظرنا منام ةكَتلَلَيهَعأَك
 | درسا وا اعنحَْكام مالا ا عنان

 و نتيضيرةتحالاكيعاطذ امرا تناسب ا 0

 | ئنَمْوزعْيَتل الامان ديل طا رم ملي تب ازا ع وم 1بَناَكبرلاع دنت!

 | ولنا وماكتليسد اهتز ان زم وتناحنائ وع رك اون ضا كازا
 دورنا افالم هيج وتا ل عرق اوف نأ امرين داوه قري
 رمال كيوي ذأ يوكل مك 0 َ دي َ 0

 1 دا لاا دوسور اَمج رحيل عسر
 مكب 2 دفا ها لآ

 5 م

0 

ال ا
 : طع هل

؟تاشولبا هرج
 

 0 سك :كتو
 0 م 0 5

 مف نو | س ها 2 ف اسمعها يروم هن 4 ا ان يَ ميل هاحْداَو لال اداهسح
 ٌيِكْع امطخإ امافحتا ادنينوعنا ٍ يلا ات اة نوكتلا : ا 1 3 ل وك ند ينقي 0 0

 0 كنان اوماهلاد نفبَو
 ناد 0 8 0

 2 0 , ا 0 06 300 ا م ا



 !انمزن كفئابنكلا تما

 ترف ركتك د0 ا 0
 ادار داكن ادعس سيول لل او نزس انفو جنن وانس راكع
 ل ]يب كش نازعئلب دوعأت انلءآالا يرحل اهني را نااار لك

 | طغيلاوب مو انيرحل ةولا ياي ضاؤ داش قي تايم انإ اتاك لش 1 كوز اوبن م بوكيزلا 5 نامل وكم نزلنا جاور اعياد

 هم عيت جوز الار 0 ا
 كلاي هلآ واعلان ع ماهي نيك ياوطن دجال اوك مطولا
 كلكاَدِئالعَيَمَن الانواع تق لدنك د تلات |

 ا 2 ..كروا شارما سالما
 رج بوسات رف قياما قاتلا

 0 يعتق

 9 1 دال اخو 000 سوو 8
 أدق اوكا 2000 :ن52 سوم كاب |
 | دلت ل1 جن يمازح دانا: ْ
 اة اهي متنا ةيطسصرلارلؤكا ان طابا «وشع دنت طع دلبان اهدار ١
 | تيه شا بنش ر نر لسبع يوت خلا عذر الد يلاضل ا طلَم |
 | هئية الطوعي نادرا تاعشيرم |

 ل يشب 01 1 1 1 1 ] 1 1
 2| 0 لم تدنن فيوم |

1000 

 دمك انموضلاٍ] ازرار دؤككا رتب دعت دوست
 ايي د ها دنق ريا راسو دال انازرو يجرد تاير لعمر اي كيذوع 1

 ا مننا رماد ودلال ةئذ دل ةرانا و 2 و كر 9 هيو ملل لازال
 [ةفدزو دال كتي كدا داخل الوم نزف يقرشاقب تابت
 ظ ٍباقسكلا كانها :وحلاسْلعباومْوظمورَصم للاي الإنس ١

 رماها عنو راما يانا دينار نادين رودرا تانج يعد يمتبا
 نر م اكن دولا

 كستو لي 0 دول م 1 '

 8 ةةرس شح
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 نكي 0 نجل زءاغنلا انهن نخالت :زريحاءازعلا نة ماشهز خو ل ازجتبازعلع 200 | < | يرض لوز ذاخناف مهل لماع ورهظاد ماوه ممارس ]سرمد مزال ءولص نمو نمشال | ْ 4 : 37 :

 1و 1 يال دياي الدهانات جول قا فقإ نب ياي ا تقدراشل لونج اناقه ةرشلا املي
 (قكرع : دور رواة سو دش انام عل 2 5 وجرب 0 ا

 اس ني ا | هن وحيدان نضوج نيو رسل نجي انت 0مل لوس ماما
 0 هل | | ةكوتارس لتقول هانض وئام وت هتان لا نافيا كلمت
 جد نيكس انا زاك ذكرهم طا هكْئتقآم الظن آيل لكتضل طاطا

 *ب' ير | كما ذمار ناضج عَمِلَ اكو ليرد 2

 اذ هه كي 1 :ةمرو ديخر درك ونوع فرسان
0 1 

 ادرج نلوم جي رقإت لدول هجقمال نضج ززحشاعجرإباوتل نون اسياد انني هيك 1
 2-2 لقا يطإ دا هالات جوملا جاو اوت ارتب وحار للان اسيا يوعز جم صان ال د وابجلا
 امل ف عرصرافلاناو نبك يزيل زاطلخر بج نورت نات وول نهج
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 امانا انك تااو كابات غ انقله اتكسر نتف غنت هيا ةلاط تلقا

 0 سام م هلا( يزجزلاييؤنه نورت ا
 200 2 زينل قلنا طاش جداري دازكست
 2س ةهزيينافاربست 2 فتاك انام فرك اهتم كتو ا نا ؤئيزماقلا
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 نزيل ا وأ 220101 1
 اوس رول دل 0 تاز
 وير يكل وسل وود ريس يزعم 0

 بس درا نقا وئام اونا ىنادقلخ نوني وسا فلعل وتس
 0 هد ضيفو نتا وات تارك
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 ام 221 الالام قر رترا ام عم يتلهاكى ل البيبان
 اا خونيالو دمتم لعمل ايا زمان [ ترم ديرو نعرض ذر
 ظ اياز لارعدعلاا» ىتهت نسيم خ فيجن الشاارإلاوااشن كج روبلاكءاطعلازئاثلاد
 ' 9م ةوالاواين لل ماج اجوقد ) [لكمتارنعولءاعّيلإ نار علما اق م انئلاب نر عزعد اجتاح
 0 رم ا مر اا را 000

 د

 هلال اد ريس َ 0 0 اجا
| 
 ةللالصاتناو لِي 2اس اا روكتلار ومع تال )اله اتناك يرتفع |

 هلال اَتْمآَم نائل اين 1الإل!الطخ نناَف فدو ابوحسن! المهاد َنيباوعلاَشنالا
 | هلال نع 2 آد لجان اا ا ناني كاتناألا
 ا د لال اناقتل طالما الل !الداَْسآَع لهاشل ا ننال
 اك لنا يل نكرم اهل 57 رف نا انو 0263

 يدل عناجال يوناو ا ور لالي 0 12 ع نو انب ون كت
 0 اني عسل لا انروج حنم لئاله ديول

 ا از يف انها كلها ميقَمَط

 نصراني ولحم نوفاك لع طوال
 اًكداّت اماَنعاتَو د الاْفَو د

 ايل ةاوسيفإإل اوبك نوكيا هوا
 | يآ دليلا

 ا | نس
 | تكامكنع

 تيا مولذ كنوع دْوحَو ارك مند! اَصَتسَو احا [لعْرناَوتَِع 307 ا

 . بورمعلاع هل لاهالي اكر 2 اكفنَو 21 ادد الاد َضاةللِر اند ئجالاقم ا

 0 | افرول «ولارفعاامون سرد اواَسلَحعمْن طعون نَضالَءْلَو وبال

 | ”ةمجرنلان نابل رج هنالؤحضر نقربازعدعل 15: تون ذانع أم سس تلا لاو ميم
 | نعال اختزال ضراة ناتالي اةيفدش نابت ناشر ااذل كالو رن كر اطف ارم

 0 د ولديها قالة عر دوا ات ظراداتت ١
 0 ولاول الوورد
 ل وللا بلا نرخ دايت
 50 الضارب اكل نحال باس انزين نسكت تَرَ
 062272152 :اطنانآراهلا صلاه تت ئ رانج عنا تارا امام

 ناعوت: 2 ذا مدافن
 دوار كونا اص نم 0 اوم ديم م ارا رطل ا ا نذل

 اة وست 000-5 6-0-5205 ع ا 2
 ١ دولاب 13 ا البو ئنكتو كو انزابْ 35 م

 اا لد زا 000 لا 04 اذ َنيئإلاكئَرَعَك
 5 "ا با اكذب اهات ونصر انكيجست اكلات الاكاو
 نةزانكل بذلة رشإ للعقار زعير هنن نيع ازرار وانقلا 5 ولا
 - مرتك انالاكران ناخذ وا اًمدكاض دلل علال لا ذالوني لوطي ابويا
 3 [ةيسم عادل َكصاَكِ صرع 2 ع نضع سبا اننا

| 1 



 ا[ الطابع ل1: لراتيز عاري لقما 010
 ٍْ يمال ا رااتيفرور علب ريدي نووي ل

 | 2[ تناسذؤيوهَو تن عتت نير جلل دراي 3 باس ريا فوهاذ رمال لص انني لذ ةيلطأ
 ْ دواعي وباع لام انك معو ْصْن لا يداعب خراب ل اذا حا حف
 تمم طبي حبرإ) ةدرجان بلان رش ليعلم ند

 ١ كلم دارا الو

 ١ 0 ا ذلازيصار فيجا نان هداج .كطباطال |
 راس دا[ ضدا

 ااسوخ تلانج كثار الصط غلو نع دولا ناظر
 قعاسال دسا] نتا اازمعإل ءايل فة! ويا اعني اجل

 م العنا لحس لب الكان «كيذوعاو نقلي :وعات ”لطتزملل انضربدوعاو ليوم عر لوس | |

 مفاز ادي رد ظ ف نيون ععاجو انط)انح اهبل اعز زحف ايوا كح د لعام اكن 1

 وف لونين اكل رش دلع قانبع 0 ا ا
 مك اَذَلاَرٍمِؤْرفَنل صوص هزل اهحَم نحيط نانا قبلات لهترا لالا عمت
 | اع نناعبتن :تغاج ذل قال زها ننزل ادا : يرو لرعلا
 لمراكز عِلَذْيِءرعَذ راك اصر ََعِلاوَرِعدعْرَست الامال ادا رسم
 0 ناقلات ا دن للالت 0 و ما ظ

 .وهر لوغتراس 1

 0 ل ا
 قصي نبامظحاي ةردارابت برات اص ات اقينس ال 90 رعت د ووجبات 0

 1 جافاَسِح . اان ازعدب ذوعار جاي 5 ايان خ :ةىجرج كو ديفا انحاب رضان لمعان حم

 0 ها نو سر نال
 ظ |2714 نعزعز بعل انا نهناافدو اهدؤبتراخاشنا |لةزمنطتساهناكو ك يداي ىو ط غو اوت طعوس |

 رتب ذوعا وإلا فتيان لب ذوعا جز */جو ازيا لرسول ةندز نإ خييير |
 | اترلع مع تلك اكن كل 5 : انة فلي نزع ءال اهب اغطعج نم تلي ذوعاج لال اهُنيدَج |

 دكا مسن نعال اوكا لزَحب د طضاريْو منحك وجاي
 5 'ءابنضعو كلَ انمالَلعكنماَكَيَيَت كلوعَناَنأ آعكِلوهْ انا 1200111017

 تاوارمساَف اهيا ليان راجت الددو راحوا ْ

 نيجالا ناي وكول دوو عت يْوحْن إل اظرووْجْوَخَنمَنايل العم |
 دا 7 5 الأ

 ِ قرت )اهطاو لال ثمن نال تانالا لع تمل أل جس انؤ نافل ىانسركذلانعريوعب
 ْ 5 نضر قايدتساوبافول ضلك لمان طب ريشا اف كدد أ
 ِِغ : ايبا خل ينك ندي اتم ا
 6ع 00 دمنا اسال اين ناصر نواس ْ

 ان! قعاذ رطل امرأ ب متداول زقرت لع يعش يوت رعت يم
 ٠ 811 ب ىاه 093

 | دمة نط تلازوان ثلا كملي

2 1 * 1 
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 اهدنا اعرخالا
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 المنا ةنانمر هئادنزعاشول زخنع لخالد كارل نعت هتك زن ىئاهيف كرات ابيع
 اه لزعر ان نحل ننيرعتلت 8 اه انقر اذ زحازكك مرني طل اوقرختال لوط رشي العش ارنت

0 
 أوباما غرئاتضنا خلا وكئلاا ادبارخا' تخاوزجلا نهر خ إف نزل لان

 عسر دال دام اق عولنماتالئرَيرعٍايَس عساس انا 01 و
 ْ وارزق أ 0
 00 نوهت كاملة ثلا رجس نزداذاد متاحا ارم
 نيياليع لو هاطلام نط 1نجوم م

 يمد نازحش درج م رت كاك 0
 دا تزال امام لقيت وقلم ال ايلال نازي زال افطر ماو يف دال ضع غلبه مايو
 ريلي زازا اولا واهنانضْمل !ماناخال شه قنسنن ايما انك اتركه ززعل امتار خد
 ظ اة امتار يوتا زيف زلادان اللمع اكهربيكاهيف نطلا نط طال ا انتحتد
 ٌْ ل 75 د ضنا ضاق ضيلض ور الافط كمل اننا نيكل  تضال يضلل لان شيكت
 -وءلطاعو كيلا رسوسون *هقاينمجباذ ؟للان هنا الياور اهل كلوش شاد

 ظ 00
 ظ 00 باز زعل ايف زرت دس زن يصلازكر اطالع جز ع
 ام نو شعؤمسمرااشلاو ولن هيل] طن :روممز شؤم ل مزيت اي نالت ننال ولعت رئسإل اما

 ا 00 لمهن از صرح مار صل انو امص 1-0

 اهجانش ناوي ورانص ذدصو لح ؤزع زلنا زيي انعام كار طلال زون تلازو طيف ]ف سانا ةختسللا

 هي رعما اهات داق غراب ضان( اهو طر 0
 : 1 ١ مو تهيد” 6 ءايئيثلاز .مال نارا الدراز 0 7 2

 ب نو طم وصول تو طر وطي صان ا
 | لتر فاههان اقر از الزرع كه سمان نرجو نص امر غزل :ةقزالخلا ا

 راك نزيل طفل زل نوط نتانيا ضل يؤهل 3 ْش
 | اييكدجر ضن زوميؤنم 20000 الن لاى ادد كيسا

 امفعنان نوط نفك انزين زلات دلة رالَصنلوُسينؤن يخوف ب

 دان فقط زاداال لعلك موج راش كا مال ظ حرق تلإم ةروُصذ 1 | ارد يدوس رديطؤسوتويدتدصارانأ | يق
 نيج 2 :لو لارا ازرنلانلانهزف اماقم متهما ككل! يف اكي)ن ش نسوا ةدض فرنك هدا

 | عيطفنأو طم سول نا ءضزاؤطانلاةملارغالكتزغالا خخ زي داني رزان زلت لعن قح

 يي يا
 ض دع دا د ولان لع الج اكمعانشن اكل ْرِحٌو هن هللا لوطن كنار هان عاناد اد تينا

 | ذو حنبل ةنب صنفت لا زلة ندر فلة: 0
 2 انزوطن 0 نيوتن: قالا ل طائل ذاع ؤز نين اكل اني ز ملل اذا نحل لها كبر ضني حاط لجيد

 : دس زو ا حسم ند سس عجن عج بج جمعا 11 710 1 .٠ ماج ١ سم اد 713377 تت و تصح جلاب دن دست د جوع يبس رس حج محا جب



 ظ .. [لقالوطوتض لوطنهم خلال اخ ةنن از نونه موف 6 ضانعإب دور اهلل ]يلزم

 0 ١ 2 اكءاندان ايزرا زوال ترج لكئادال الملا ع مو ذالالععت وو 0 ايام لىرلاانا| |

 ١ قطو ضخ يجد ءاظاإ/ امض ناكل ب طهااظاد كلب حبس الج منور ءل نال قلظغل |

 | طيش قل )اقرا الجرو عسل مكس اذا عباخ موجتوتو يئن دلو كاتس جد اولضما متفق
 ظ هقجاالزاغالو كم ع انشد اج واعة لالخ قرع لون و ذلك تاير ه.درشمل م اا

 ْ 0 قعسةبالء ايغاكنوقشالء اذ يا اميمل ْ

 لام مدن رن كيه ودضجإ!نلخ] نادال الاَو ولا احن وتد نيالا اننهالل منك نونوجال ايو

 نايس ارفةوم 0 ءالشلا تنين اقم مكب اعيش ءافعْضلامشاد |

 اويل زذادايئالارانلارهتراش ليَ اليل جوال اخسانل اخ لكزز خيط ت اال خانه كذاك
 كتاف ازيا هولضل اان اظ تايلند اش لسن ةنرلا: 000

 تاجا كي ::ةنيلاناكن برك زغت هتك صول ابركملاك افضل هلى كاش كم
 ا لقتال دّب!آلااٍاَصِف مايل ايمن بن ضو تايغر اوما ملل هدو لب كولور دانا

 ١ تارفلاو لكن وخز مول لج د ثريا دقداكت زاك يقال عج اوإل لجن! ةوجذباكب قيال در ظ
 فنزل زحف ان ااذ اكول زوامل اير غرت !ذاال امن موضي دما كارت

 ا ضاق ادال نيت هن منال نبكنوذلا اخوان اناكأ تاو داغملا
 هال هواعاكج )الا نالعالا نر تيدر هتان طارت امانا ولج اذ را روب اعاد

 ىذا اهلا زصنشتز نيشانل اوشا قل ازعبجف م مئفازادادادس م ةيئد نساك كل اجاب

 نمنع امرك ازد اقيالامءلعسع اع مينا شلل تدق جزاك ادتمتلا كعكة اا زل
 ةللذ عوخ فمن انالازبعس »ف ناك ع قادوا انعاش يطيل خلع ظخاح مزون اسرع مم مواجه

 وشاك تخت علل زمن: ف نك ارضع ناكني ناعم لش عاهل نتمنا ةؤضباعو تزخ ا قانا:

 علط: راش نزال الا يحس زاك اود ديكو لعام ركل نال لبا ظلي هزم فرز كت
 مهام لاله اقل انعم اهعن ذل اذكتتجفلا دن لاوه شل ولاهي ة لير نيش نيرو غم

 اهنا اه هؤلللاب ءازء اذ .الاشن ذكتامك هرجن انزم تيجان اشر لك طلي طازطقعلا
 0 نوهت انعم جننيتلانيموشعلا ايعتال اكنيرشتالانال قوق صافن را ءاذغإ مبارح وال ثهن

 7 اج نزغلا حل ةرشإ العون عازر اهزكرف نيوز مول انكم دزعلا ننعم 8 ةتلكؤرم 8
 مولا كلنا /مذدايف تبون ولطف نيل مند جامل دانط للون إب هولج لاوس
 دانا اد وفلل اكءيجاوهث ان نالخننالخن ايان لورد جزمات نحاس ومن واط

 كلور ةدادأرةازئولئ لوقف منوع :وعرتمو وعض لذا طع يلا ملط ا شت لوطف لل هتاف كج اوه ئظارل نالخننالخ | 0

 | تيلئذ | تلال همك دحازجنل اياز غلع و هنزل كر طنز هك لي خقيو طجأ
 اتم ضناودو لفن اود تلاها ذك اختل ١ ا لل تاثبعول هذ كراع سوني

 < غنيم اًميملانا 0 ا ا ابدع تلاد داء اطيف : 'اعَتِللْفناَوْدَو

 00 ظ
 وراها تان عطخلا نعام اذوطْفْل اء انضر اين 0 اانيزي دي لئلا

 لذ 8 طيرة ذاذ ان دسضا ورق ان تل ساس تيا قطز اق نهج ايزل اعدام ز زلات ْ
 تق زخدراذ |زيزلال ان ئلؤال انا دذارش ت2 م سما نصوم معنا انعأ

0 

1 
 ١

0 
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 و ل ب ويوم ل ب ا مو :

 اهيا رع رتالح مالوم ل نل هر شل هبوب زك نادت بز عاتدالا 6 ٠ سيرما ل ذلاناذشلا |

 -1 0 ات تأ

 0 ا
 ا

 87م رق اذ6لمانإرئفو شي نطار «نارتلاوغ زرنا نوت نوه رسس ضافي 9
 أانلمنولرتفنيل نادل اق[ ملط هنوف نزؤلا هنوف من يرمز لاقل اذإوتسءان هت ايلز عت
 نايا طي سخط قمل ون كن طازعم ين ضيمالد كرموز زا عاتماد اح د راها قررا: يزعت مق تى هدو نزلا انهن طك الدوح طن نإألا
 تملك انييوربان لكان هزيم اهلل نامي ءاذر ربان زكمدلا اندلاع مدام | أةتئينر سن ننجا وبرر باك نا طاع لالي نهم كري تلال ذل نيج نزل بسال اش هوم حام ١ هارب قارن ننزل الت لعلم ص لول ن6 لاما ل زحاتج نير غل زعيم
 الكرة باد 36 26 خردل وكت احين انجلا داخل اون نانالا ىلطخب اسال عع ضونن ات قون لاس
 . | تلعن: للا يركوز تلا ]و نإطلاءارةطامانطام لل اضن ننس نكن ازينآخ ءاوبا سكت كحد عصي أش
 1 لاني مك بنز صاف يؤ ل جرت صاد مالك بماي ويطل موتي يجن لانا ةهرالالا | فشل ةزتادلجو سدو نس نزال ا زيؤتأ زهقت ن الر قزم اش يعط دنج ير عاتشل لا
 َ ايتن داستادل اللا طؤانباطخز ينال يهل ضيفا نط لتضازما,: ملغ الكيت تلال الو نخلاطيضم الجز اجترز ثلكلا جال تاكو اتيان زتلس زل اذقا نكن

 اندر ةاقا اطرد تنهب ة مادا يك ةزجر رفا

 اقف هل اراد اموال وسر ايل اظدوسال يد الئ اظل اذ انادي اهلا ادَرحاذ وعملك نب هدب كار يدبر لامراة ,ناتدعك ع زمسكريتلا وزر زمان ضداذؤ كارلا

 النعل ليش ناو نت ا اقوه نسر ل عذ يزيل دلاوه قرانا ل اذا لج جنودا لسن قدس مالت اولا كاس ا رعاة ل
 لو اجو ضال نؤغلحو مؤ اوي جلاب نزلها جب او ك2 اظل
 | ةكينكو جماللانمهولانتصلا عزل اة رذلا ختلازضج وقفل عا ناومَد عضل خت او يي نا |ًافلائوقاعمجار طاؤنالا ولدا منح .نغقكت ةقاز اب موج فان تياذل بنس فالس 0 تبرر رار سكيس لابد القي او ند لشعري يبركمل ازا تنصل
 رولا كنا رين لشع هريصج ليل انك نان طايل تنتج لاهل يارجل اخ اكن ل | ار ينال دلال ةزشل لعد ادبع جزر زيلع ازعز خم نعت اك_رتكانع| لال زلم نسل اراب ةض الكل نه جرش وضد شون ضال ايد حرقا ارنتلاك اله !يطعلاو طابنلمالا

 لادا بكسي ننس قل عمر ندد هين ناكر دعانا دوتم ات كلان 0
 ططبالا 5" لاانامؤ ابي ايرلندا م نزضلاباطشلزمزونلاوب هت لمان | هلع: داوخاو هداذإ لوالصلا معاي ملزانل ارضا رلظ ظلال, دونبو ظحاومو بائس انين |
 مشاداب اندرات زب اطعام كنت 3 رف ازا انشق لوي ] كم >اقاز ه1 ادم اخ سا امج نطرح ناقل دال ز كت لن شلال زكدتادتكأ

 ظ اريام كى الهال زمالا جنرال



 هنيدي زمر هناا اقيلانو ارملازركتو نو لهل رفاضعت نانجالازءاجصو ل نع

 ههناكعان ال همت] يصب انك صح ته زعيم(. ازكديج راش الآل طاارج ال دعاند يذلا |

 لاتجفداجلاهلزغ انسي زب ز يجر خيسسعز نعد اراد انين رماطرجل نط ااذؤبت رابع
 :اندواان !لهي مترك صمتازوت ]رش كان دالة لةرشل للمناخ جاوزت وراق

 ”جيازئهلرعر يحل 15 ينط كمت اباكرادضان :مران اماسي لطارق ايطإمويب انجل نزلا
 كدا باخر كام نلت ابطلا أر رش *.'ءابز )هما هناراصمنن الوسم ة ل ةرشنإمل همم سا

 نيسمول ]يمال ارمي سو هل ثنو خاعنول اثتفل نهدتييارسالا 1 فرتنتيادتتمأ

 انتج ف وراقي فل اكرام مسلما ف نفل: :ةانكيلَعِي عمت نتاوضر شنو تالا ١

 لن نكالعب ا اره لخلل نعني اف كداهت تلون اللعن هيه قومه سقاس

 تا داقلز فيديا نون اكان اظن اال اننا كانا نإَهاَنانِنْو ئه عض مؤ لرب
 / لب اعاَص ايمن طر ةةفراناتيتَسلا هزل ادن نبا: نوكيالف قدااوأت

 م فالصلاة ديت اوكا امان يع عب تارك بان عرع

 ضال !ناومزؤخن داطلا) هااوفعضتت الهزيل كيا لخا:نيبتمألازع ردددلعا ةنزئلال هانا لاذ

 امراه انوزطاو لاء نجس ملا مظناسم نزل الخادمه ]ا باكمام
 | طا ريل للف نط لنا عمم فاما اهاضاة ملم رجا اول مط متمامجرتخد او ,انضلإةصعااووإ بيل نجزم

 دبل زا اقري نال نجزم فني منذ اطانم ةمز عل اًاوطل مو طز ع ماك "ةطفلاو تهل
 | رتل عيملاما نطل ظاعال رش ديانات عنيفا زق صير انهت
 معين مز عكا ن اخص حاب يرع اسيا كداين نبك ف وكلا زعؤجلا 89: هرب 2
 ثلا رانا ناقد ةايالم از نساني ضد رشا يع

 فاشل د يفرم شالو هت انلضرب عسا نزلا .اونملع ىذا ثنا لمان واو هول ايان جلعلا

 كاسح نموت الجن انجن اهاكف نشل مل نوب هاني مشدجرم اًنللمب نشا رويل لير متري نتن زعل الما

 ٍِ كوت دكأد نيك يجز مف دجال كب ضرع فل بال ةعإ ني زعع تيل غيل كو نال يجزم لاخلا

 لو سلع نسا اناا: نلوم

 دب نال جنم قرا كا جنرال لزم ليف نطل اطباخؤ مولا الطالع رص اذه ( يمنع
 كهنزرنسةقرلارعتفا5 هازانمإل,طنبال يبالغ مالا زيبانت شع ا
 كل لسداد خت نطلق را ”ةنزذلااقل ند شل ليل رنج نزح كي زار اطمايبزح

 0 ايوه هنا زكالخ رطل اذ اول مداد دس عضق فرح طن نطل قم جرمان الكب لاظلشس اد
 ل بات ةزكب اخد لجان يؤم ةقءداهزربنظاوليل رهن ؤركلق» اهراعز طل ءاذكمضوه نطل قرت

 ياو دا 0 ع
 م :ك ير رحال ا لركل نزعا
 يوعز مك تاقنزريتتاي نسويه سوس
 ْ نانا اراب مالو .ك داع مالنا رونار ردن هر ني كنج

 نال تؤيلخ اب لندن اطالاتاد نطلق ةناجل يؤرخ نزل دالة نزلات
 00 لفكرشذ زال وية نانجلا غدانا مال زهد يطالط
 تارا الا وزال قانا اون نطيل هج الالة ةةيكئ طا

 ظ

ْ 

5 

 ا ا
 نيكل نوح ينبالاد
 50 مولا
 زم اًيملسند هاج خول

 ريلصتلادوالع 0 :” ١
 ميز

 انا
5 
/ 
1 
 ا



0 
 خامل سارج)ء اوت اهل يرالوماهدطالطخلا]ثحلش: نطل الون ائيال ذ نوير نجلا اماج ساه عطدبيطأ| 5
 فاز يال ااشلا الطن سازرلسل لئز ةييرقر زان نع طملاز نام نعول ارجع ضْوباْء اع 5

 تعم سنة ف ضد اج ذل ظل زر امانخزغرناالا تشان طفافيعا
 أحن ايساكل امم ءا وأ يسن صلو هلطو مضض رلضل خلال لاا خ )طلاهناءاطعارع ا

 | دنجل ارز يلزمه نيران اذه |[ ضل ا
 1 ب د ل ا طابا اونكللم ٌلذاذ اان للجن عنرإألا زوين ادع
 | نحال شجر الد نخنوخ زال ا هزل كليلة دا دنو الة ةرانجرب ازكي ازكدشجر نيارَع
 ْ نانا 00 ايام اياك مقا: جْوخ هنا طش اذا اه ولازال اة الكلناذد 1-2
 لع طادبج لزعطبالا نان هرنيظنزطل نعي ازعن كادت ةزاخمدَس انطق نشب

 نافاس اوس اا ًهادآو فني ل اوال هاو عن طل الجل ]عراك شال ضمتالوَرْل ا
 اصح: ؤمتنطمن نلت ا م عنا تنزل نيو ابدا مخالفا
 دعا ضميز عشب ز حزما دة رغنزعيما كلو ضن ]آخ مارس ١ فسم
 ا وعر ول سل ورصا | | يمال
 اع كخرعا هئاوهش هو هيلطلل قدا هلا ظايتمل افءانإ خا لراذ ويت اشلا اميلعة نإ كيويدشعمل 6 00

 | كي هنودجيهزفب نازل نإ 0 هداج صخحإإع اسمع للاظ د ا

 | تحن شؤم هلك نوختشا الحلي اداهرسغتل قرم عفة ناد الذ عنزه ذياب ل عاجلا و
 العدا دلال يوان ا انانح بط اختنا زقاذ ناز لق اف نضساتلارجاالوللا 5

 كلذ تاطثو طن ونإطلامبامئتلانان اوني ثلا ةراشإ لعق دن يازمان الفل زكا طنب

 دي شدت سادسا ردا تنشأ ا هتااسملا
 الصوت ال اولا 0 لَك هئارْبَع غامترالا | نإدالاك ناك نلمشر نزين ناك ةتيلع

 كراس فل لج كلا سولف ثم نطل يقل تار رمال التل انا اذ
 ًالاغنهيرش يكن انعيالس ردا و يد

 | ةمعوخزخد لذ اغيجان اياكم تا طل اخت لنلعزفزناككل ونس مت دنا عذا عرف نطل ادن

 | انكروسانازو اونا زملوعؤ تل ع ]تف : ومر البلا الزند وان

 7غ انيل نزلا: ضن نيا ازنال ةئنزطل اكياس جرن النه كنب زال عتق اعرب كتم تناواذ نكد
 اعلق اهو ل يابو وربع شطانبإطلا نتعب ز مم مقل قال دايت اعبططت نطل اوم منعَ

 |ةةضلا ودي رادو انسخ روصو مل اخ نطل نم ووسع دحر ]ل لعطارو ]ال ةربج زعل

 1نتارعرم ماا انزل نضام كوالكوم ن ايس نال |وهنذ كلاثبل رخل اها اهل اداه

 ادم ارم جر طلاب نيم :كانبدلعر |هش)ليلعدتارنياسكلفل نزال وتيم يل ادنعن
 ظ ل لا ةمونلاكئزطلازونبلنانزطلانزطل رش دلع دارنا

 ٍ اوني دين زن نشا ندضرعاغيجد مظالم نبازقمنع 5 انهم لل باز ظواروعذ
 |ةغزعيلعلف نرش انتل خد افكرد هيض نسل عن اكرر انانوعت طل ليلك هناا انس: ا

 أت تلاو لث دلب 5و قانا 7 كما نازل زف نورت زول ةزونمزسخ ا |
 اجت اس ازاي تنل زعا جز ظكدل اخت جز كني ورا زعتج [ اهتز لاف ديد اخادأ
 اجه ناطمت 2 ونوع ل فاد قدأل "لقال, تار وم .لائيشادومج عتباصات اكاينااضاتل اع مدا ع اكتل خل اورجألا |



 دز لاح عزف او تبان طم اثنان اقل ا
 فا ل ن3 ابتلاع

 | نّيمانلاناف ناش نزل اركي عش بتضايتاطآ غير ا ئه كيث سب نكتقولانا ولك وو يضاؤكو
 لجن زر خلل زاد وضا نس نلذ لاقل وصلا عبالي متن رمان ئناتنالف لاتينا لع
 بالأمل ةجرنال اهناربكزديحتزعنازغصر جي اتلع 5 لخير ازمد كلذ معز إالد اقول ياقمب
 غاز وكلا الل جزجنف كح عني تر ناعتا ا يسال 200

 : :تاعزو روس مناط زق نعش الكم ارتعان اثنا 0

 المات انف :راااونل انكمن الاف انتالف نلع تتعلم يتاانن
 ماهل كما نام لش زعل لطل لس سال ادخال يم

 12ج تلا ضد اكل زال اكعركسن وكدا كرين اإل اذدال انكي يومال اجر نال از كن زف نصا
 مز اانا جيم 5 نفل نفاعفلا بد باشا
 | طا نا ايمانس: ل سنا غرز نزناتشال ظنت قطز هي عم اَلَصش ونة
 0 | رباع لع ءولئان[وخددا زلم كلب كاتو ذيضر وظنازن نيف وسإال اهيفكت

 تلطلو كلذ د عزو هدرز هنت اهزالل ةهؤلطا ولع: جغجعضاب ساقي عبتلباخسون ملوح
 ْ /تاليع شادن عوحالا هت يخص اون ءانم يضرم ءاذر ولاه تنال الالات تس
 أ كلاثان مان وتل ةرش) ليلعمتارجت زغب زن نعال نيا زع كوع ة,لاجذتلا
 انكم رت نعت مك لت عدل عفا تايوذ لين رعوجتللتانئلخ دال رايد

 فورس راترعن وسعر فويس فش ادرودك دوم يزف دهر | رضستلل انددلوْرَص

 أدإ 10

 ومشي طعارت اسويه و

 1 فيلا يام تجلس رمت كحل ايما سا صال ل ع دغضو ول انل هتان

 18 رع ا تمويلات شا دنا

 ءأاو م تري نه اق

 : ملوش غنام 0

 دو يي وسط نال اعتلإرول اه ملال وبول لييط عنو
 لِ ده ءاتل انليؤد شامان انقرغك ل امانا انا ايكو زل طلب وعايز زيا اونتلا

 ءاتناللذ ظن ةقيرلل هع 0 :ئذامإ في ظنءللا

 ظ ا راك اسعار دس اك
 يلا لطفا زيك نبل اطاش هين يلامس هاا ءاقتنخ 0 5

 من انتمي عدزكني جافا مرر وككت نا
 ليعنو نضرب .نتلعتس مر نبيل لساعات
 |[ ورم اديك ان ادانلذ تتءانبفطلو انجاح لتي
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 امو نارا ءاحيكلو 3 هر ٍِ ُ ِ

 ب سدا

 1 ا يعز اداازعل هع د تال ضنا ]وسل زلت فل ةد | كنان

 5 ع 228 العطهنتج افيو اشم لزم انتبه اان الر انكي دايو
 ُ سم 0 كا 8

 ل

 دن حمس يجب ل

 سف م هنرك دع كج حب يسم بسسس و

 طا كمان+ د: تام
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 ان كن مشا الطن دئاذ

 اوت !ال ازعرر ظن انه
 هكئزناي تل ازغانذ

 هياكل
 ثم مالع
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 ل يالانإ

 لل اان غل

 ولو نر
 يمر
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 فلا عانت

 ءائل ادارعل نبذ النت ماغي
 ُهلظّمان لاول! طيش ان]ملَو

 يهعبرطا

 زلم 7 منو 0

 اكانرضان نكي ماكاو ميلا
 كرانة اكنضإل الي نعد

 مله نير ذل "امانا و اموات 0
 قتل مدا منير اننا طامي امنا هاذ 1

 راينا لري نذل عنان طلاب تون كابا ة صراخ ظ

 5 ان كرم وتم مع 0000

 3 ملا الطعمابايوا انانية ليزعم ايزهل :امؤد اف منج وابواب تاز
 ب :ءازب نا نطجات باهت إنبات نفك ماخذ ركاب نلف زةكرضامر
 000000 النادل دارج رار قاف وام
 0 ]ع نينا ملال يهتف ندد ادس اين قولا اني ككاها الع كيب
 داود ديان دو كلانس 00 مانع

 هي 72
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 ع ا لَم 0 0
 ل قحط و السل ادعو ىو انهي ل الز انماسقنإم 0 ]انت لهاا ]د عجيموبؤ ايل ا

 لس لرلانولزماشا الإ م تلافي هاجم ابتلاه يواسي ناطاشند [تكيناقتلا
 0: از اءاتتنغ »قواك: .انانيلاب

 0 ال انبالات مز ريفانم انه تنع رطب رنهيش ن ازعدا انعمارّسونءن وكن ابمب نيرة لل إااع
 (لق] غليل مانيلا انش نملاناًمدداح سنك المج زل اهون جندل اذ لطم يرش قنووكذ
 مناف لن نريالاايش نطل زحاننجال شن نامل لف د او مزرتشنا توما نكفم زجل
 تلايضعاديل اقول اليرتلاو دايو وللا ثنللا اذ اهعرلال كن ادرس ارنسؤلةاداعن ]طلسم شوي مإمان

 جنز رشسوبالال لالا دا عز شو مارق روما نلف لة باي ونار باسل انشؤظ اللا
 طلال دادس دعبل ناب اكاةدالنعتكبالو اانْذب لطجي ريل وطال نهال امش
 00 مايقال انتل لير هت تنعي يطرأ انيخعا

 قارنا تجزع دام ازال كح اهيا زرق ا ءإذ
 يتب هز لوط نعت انزين كو تم يراك هور طين رايي نط شخ
 ناتلا تاع أ9: انين غلا ش | نإ ما اذ المجال عش ملون لع لةرثإ ليمان نعدالغ

 !كازخن ل دما نيالا يرسل ن عدن لزيز نش اي نزع قل ز عنو مؤازغأ
 دل لنج ال1 ل6 منن انوه نعرإبزماشول زق انا 6 اهيا ظئنا كاني م ازيا |
 انزل ل ظ لا ردوب نول نون فال اظاهللا طل سل ةراعساتلا نوم نعلاه عرفا وش تبزللل

| 

 ألان اي شال دكت الز ا كحارس اوس ل ةلة بنل نزل ذ الوزن ف موجه هبالو ادايند
 رشي لس
 كاسح هللا

 | نبال لإ عتمة تخيعناكع كهف ل اعلا نمر
 عر :طن ا نلوتااعالا 8ريال



 ١ بولمان هنزل ةر اللا زنجدزيردإ هن تاسعا ذاطزعن انس
 ٍ هواصرفد وة زون نت جعلك هاك نا تولصت هأرقزمي مخ امن ] كمل

 0 00 ل ا عددا

 عز 0 ا 0 ع

 اكل هكا اًمهسازاداتتسر نعل كل دانك زلازل اع نجل كسل مكث

 رف :اهو مع ضي طخ ا لم ضار اهين طخ ناد ا

 مال علا ا ميمزفنإطلا[ةزملانه ها ذرغال اًوءانل ازعاج ل ارمخز اكوزباج ]

 يل وغتلااناداح لكننا ميزت: فا ذاافتة اليل طم دال العن | نم كلذ تلقاء اطط تان قانا
 | ذامز زل نرش اكاد نت زنك اقر احازتيلح نس ا زتس زك | هني ايل يلع 0

وب ناضل حاحير هولصوغ لن انام فرعي ليا 'ؤقاهيل هتان ك'لياؤاه
 . ]ناضج ةرعو يشل مب

 دة انك ار اا تيا يش جلالك ادمان 01 ب

 كاودسا# 5 زن العانبج نيس اةقزل لانجرى راعتع 6 شال كن ذلة دا انامقن

 لق دابا ثلة زعل دعاس 0 :تنكراون نزرع
 اقلام كابا نان زم نينا كيك ئز :ام]ةز صار كانا زمسكأ| نيل ةزمون لالا زنك

 هصواطتلا نمر اظف بكابااهل أر قزم ننزل نعل!“ انه ةزمون زال رعد ا قلن أ قر

 نقلا | مالا قزم 5 اليوتاإ نو وجانب 1 ا

 ريض اذهئددنذدل نزلا يل نسا زعزع ز كوع عدي صلع ا غيجرم نعقعت

 رن لساني ازال خا اط ظانفد
 0 5 راس نجوم 2

 0 اوناالل نار وه ]فرو اش شع عوايل انك ماط ةزكتش رعت

 نيل ترام انخ يعو وهن نيج هاكْراش زل انمار

 1و هوحومل اس ايت نعوطجد ايل رواش نأ رنج وجون دا هاملت بكر ع م م انَوُهَد

 ثلاجة لوم اخ ناش للك ادنجزوام اف لكيتنل نانايتل اذن جن ا نزع

 0 اجو تس كيما درزن لسيرة جاب ْ
 كنان رمل ةرشإ كلوا نار دج منع ونت
 0 تعجل ازمات رجل زد بكة مز يو فض زكا ال زلال نجزم

 هل كم نطل انتي تلاضيو رس اعوطشهل مش كاري كلك اال ثان ؤرطخناداهخ نك
 ا يافا دل ةح اوراس نسخ

 اب يلا نك الادني نال روتر نيل
 يدار حازتر ان ذعض حنا زج ين ازكي اعلاني عمن جذسل اناء ]3 شذ
 1 اسال ةنس اشاد ضر هنزل طضزاناخ اج ال

 | ده هدير نوتج بجانعدتلا[8 لانا رنتانا' طع انالتضاومين صل وطنا ملا

 | ناطر نازغدع زرع 6 قذاكا ناجل ة رعي ” عصا ديزلاوةزعلاناشإ دبع
 | ةلاللزكبانطل افخم رسم هجر ألا ”ول ةزنارلل ههللا نع كلذ «نكرشاد سارع رع نوزع
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 , ىو ا 2 كي زم
 اني: ع ١ لي را اكالارزعا ْ : 5 0 2 همم كك | 5-0 1 0 8 روح 2

 3 7 ه>ح 7 و , : 5 :

 20 رح ا 5 باكزعزرتحُت ً : اضن لانل عريب تاز عر ان انني ارفع فعن 0 0 ” نيداكاناكولد | 2 0
 | 2 ! هيفا افشل از فال جي بكامل الل االاافونطوربخج طعوهو اورق عرشلا أنمأ ةييا 0000

 اهتدااضاملإلا ٠
2 0 : 

 ارا دعس دال دات ١ يدعي رغدان ع ١ كس ربح |
 2 : ب هع رعلعت - ب لذ اهقرول ارش تبا راللاظؤضت لعن نوال صل رفا م يات اان كام

 تولع ادن هزه: باقنعي وز زي ايدج 3 نما خخ واح 6 | . | عبط 2 2, 0 ها هيو د | : 570 بانل فاز اا( ولالا نادال امل 5 ْ تالا الج تقال خا رش ازا يلا خي نعاني سلا دلنتعا | نق
 طا درزن كورت اخزر زعمه نجذتعلا 5 يطالبن يطمن اهو ذكن ايضا قم
 1 انجز عننا ننام ناجي قانا ةقزعز لس نارناوغ هز تاز أ فوت 1 . | غلطت طالع م ضخ تل اهجنيبل ادق لفيف سبالسبارخر جما زمن ذل :وككي ثلث رش يع

 ' نا :نا رافضا, روس ضان كبه ارش احب خرق م يفإاقايلكه اهنج عبال عطس عل اذ ْ
 0 يرتد كونا ند تكرم دينا الرج امك ايش
 تال ناعلاث جس مئات هان ياكل عامل لباكزعضراسلا باب منظر ياصلا

 ل هول عوهو ب يصار دورنا كدا زيارخر رع 00
 ف هضمي از عده وجيري ديضارومارظت عت اي
 د اراَطعو لا رداكلا خاولّص اتصل ادله | ءلض امنت ىتاهتن لكن الا: :دالي كتبا
 1 |, ةملاكرسب زرعت اييلالمال مق اموخج يح كة اطال ضاعن عحات تكن رطل هل فيكما |

 ١ كاشنوب 2 اس للة زن امال 66ش لاحت دنع حازت اقل ازع جر شال زحل نس |

 أرجح ف نيل ةلاوتق دكا جةو اكرام م هطاكميالد نال لف وبالف تاشيرات مزالا | لكال اول اوس اكءانل الهال ونص هزمت اوصتركل انو دكر زكر فق ها كميت نلف عب |
 1 0 يوك 1 آل 2 0 1 . نال الل صال اب ا تزن اكول ايننلالطإب اكان لضا انين طلال زتناةلخناكاناططن لانت | ١ يكب | مكاليع شارع لزكاسل الطالب انني مولحلا زارع هز قل ازعاج نسل كلا نزع دع 1

 فهل برش دكر كا الر زنون تال اًملذ آانانلك ينجم ٠ ادتزما ناتو نما زصاةر كش ندع ماكل كرد دل اعل إس 0
 | ةاينميتت مئاطجبف انمجاف تيب نارا كساس ”دفلاكيوفاوهذ تدري تن شتتالو شماته | | م"
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 0 53 نمل ادن ركنات هوقو اظمض 0 ا
 لك راتني ناتالي انلكيزمالوزشلا» «لقن عرخاكب
 0 "الث ءادر شبل هارت صاخ :رورنلاائور د نجداكال ءاهفشا الاوريلا عيل
 قاض سقس هكا ورز كلل آو: طل, او رغم ازال هذال دحلان اكو اولكنم
 د نطالب انين اشزمد د نيال ل01 نب نقدجز يزعل ينزع أح بزعلاب هيت نزلي
 مول تق عام غ قنات از لو ضان اننل ةرسانلا ادار هان كلا مال اظن اطيل ءاقوصم
 + اس نازعردو كج نإ عرج ازعل ع3 انج يساند َكاَبحي 00
 |0100 :وشاال يبات ناجي اطول هز ةرشإ ليك هتان جزع
 تاغ ا طارت رطل زان نكي دانا از هتان جز دشن درج ازع
 اريعشزعم لوس 06 ديفا وردد اك ه5 ادضل نطل ا :ياسي دما شكل



 111 همر
 ََ و15١١ ا

 2 ا
 | موت مسوس 5 "طف باولو ايان نت لث طنايا
 ودب نماهمنجتتعلا و نزستشباه نم هيرو الب ةاذادي علا يل انضم فض ين مقد اذان رعنب

 لحالي: هتاخد ةرشل ديدات ازعل زئظيلازعر ذكر ةونعئينص عا يلا رعأ ظ
 اونتداتل نسر 1 ا نتج لعزعل اهعازعزمس 5
 دله نيتدملا 8 ازنمرداتلا نس اهلل عنجو ان اكوش اذ زمقدب بنون منت ذاق ناككن طلال
 تقلا دخن اكلشلا العزي ان اظ ثنو ادركت 7 ,ءيخزلا نعلين
 يلوم نيل ثق جرمانا الا شلل روتر ا

 نقلب ناني نارك يتضاس اناا إان رض ورانيا
 ديو اذ هوم ططضا ون يم رت نطل ان خال دشن لي دنادنج بيز ع يخاتخ لل دير جلا
 الملة ديك نيرا نقلبها ها 34
 يووم و هاََص
 | ةقيزهانم و ثابسمن اربع بول دوا يولفم ولهم ولخم ابن يال نامل اكول اي ءانغلا عجن الا

 0 ب ممل دس
 لور الالارومنيبتكالها لوف كا ثسصل انضهلذن ريشا نوم بول قعر اخوي كلا ل ضان اكل
 رول اننا لميت انطمادانجكن بشد اشنلاوزهتل اك ذ لال زن خولات دين ل اوغت ,
 اومن مون ماؤز ئيلآ هل قم اللة زماوخ منكر ياخ دون نخل ةيئاظنلا هين وأ
 بوق عل همرجقعلا [هتاءاشز ايها لباقي كبك ىاشحل اذ لكك هيت يزداد غض أ
 دلل رشإ يلو نجا زكري زاد زدنا ازتاخت ودخل قيد ناع ازكوبلا
 جيااط تلت الجد ا اند طتوارخدَسان رج جوح دما ق عصب اود باطل ازماشش وكذا اممَوونا

 طفونترازعكد بدرع ةمرجتسلا 5 يلا تلاوة اهنا اوبن لهن نالت تلقا
 نرد بيم نعت | معا هذان ةناطلا ليت ديك الج نان اعز
 1 جو هيد ماسلا طرا رار يا منك
 نو ملا د بأ اهيعا/ازمورانل نما اعلا انجري |
 زال اوما ناني فركديعسا بعدد عز رضا

 ةوطاخغنا دلير الاطر يعي جي ريتخ جعل شم لاذ زمن ركام
 0 ا 2
 :طتناه وبال ال نالوا زينل مئات انيك دتازصتعاخاناككو تلازم ئفدطشج |
 كات طن خر ذالك اهيل ثمر ماناوانمل قال ناداه تنتفض تيك ةاهؤليإالرساذانال هزم
 توزع اه ماير ميرا تللزعشتاب |
 ير اصوات هزخخازادعزعك بطعم عرج أن :لطلاغرنتلا نست مو تلازم
 لاقخفي اختها شي قانا ور الا فالي زل يذانلم تاما اوشا
 انا زري ازصنع باخر كتان نرش اموال ان
 (1ز,ة ليصل اظراتل زمطقإندول وغض اهنا فقرر اَنلاَوَداهف تراب تومان اليل رىككؤ امد هبال
 |تائش شالا ءاترر فش :لاطظ دينا اظشل؛ةالاظالاخزيث يا ذلاظاللاظاليا زان

 رزووتلا

 ا اف ةديدا

 ٌ تسع ]ئه ظنوخبال

 "كارت

 1 ةلعل هتك سسدقاذ“ ادندا
 تيب

 تانؤطكاذ
 رضوا وامن ان الا
 منكن يملاهد

 يا الا

2 



 اريل زيلع ثامر هز ناز كرك قرا زدسلا 5" كلانا انزل نيزك برس حطدو هلا
 | تيضفخؤ لااظالينلكز كتالي قنا معلن جلاتواتاد دونر دلعرمفلا ٠
 اني هنو )تنكر عع زاك د ملظنا امه ول ااظاكس رغم خ ند دجال اظاتس زهرا ا

 طصيقاز ل داو شا 2 ناكانانركتر باخ ة نش .ةخخززبزعا قا ئعرد اضن اير وادمت نم |
 '«لماذ كي زيضنلبلا ل: احر | هيلواذ الو اتالل ايخلش 0 هايج ل الك ها

 كر 0
 او 1! كيت باو زعياش) ليج لوكس اتل طامي انج ف يامل املا يلوا
 اويل ل ئدارلانوتاماعب انباع ذب ئف دلك طعنة نكن التيوس اهنهلعالال اودع
 :لتلخو قاد نائبا الاف ةتيزمز اختر زهئ زلم درهشؤطخاولا يعادل نى خا 0 2

 دي اننبت نتا عج فلمن دك عر دالازلا انهيت رف
 مو حم 2 --*ندتسي زعير ال زبن تنبع ارك عأك سنحان فكل ةلشإ لويز 0

 دا حازصحب تح ااا تاكا نا ناخد تاس ناخن |[
 نب ههادب عرف لارج سلا بز ةسعز ازعاج 8 ايدول دأب يرشح 00

 37 امان خيقني كانك زجاج انااا لع 0-00 3
 امره اان عج مظغللا

 ال لقص يس ازعل كرمز اذ لعن ب نكد حازعتع 5 كس نم ايزو نحل
 كفنان نانا[ كنا ص ا مسدس

 70 ةهزعملا وبا نعس وراك ا

 ” ماك اعرض شع نحر غمال ١

 ديد ها ارصصتمل !عجتنال
 هارد ان ال ةانخ نقار جر دونيس نقيل قر جعل لش نادم شب طاب و 3 اي حابإل اكليل 8

 ع ج03 نكت نسل اذن اضنم اطيل نار : نيل عماد

 ظفر دبع طايبكو 161م نجاعن نوزسازعزيسلا بيدتم ا ربت وزي اذ
 مسالا طال اذ هنا ,دلمتلاذاشإ لت انكم زير بيب كنان ظيتكا لود

 0 و مشب عراه امور فاه واللا
 ضال تالت لسلك ديذ اوال جثتها يزن

 فيلل ضال دام ريت داق اننا ار
 انيس 1: [ كسرت از صا ليشل اجعل هكبنابوز روس ماسي
 رماة رة اتا اال اق نب هنوسزكو اند مل

 لؤي وست ادم يَرج خيمة ارعضايإ انجلو هني رص اركاب ءافررحف
 تن لج امو د يدوخ ا نا ىو و ع مزعل »او |

 0 مانام

 ( هنت زعم ةنداق نا خواوك مكانفزبلاةلرافمذ اهطلاب نضال اماخعاب إل
 0 در نعال تلة رخل

 5 | ايتام اوني انْ ملالش نم وهَوال انام ان

 هن : ون رجل تس ظاوهلذزمل اشلون 2م زهر نفسو ارعرع أ

 راوتر از موش نة زار لنا مشت شل ثا: لهاا لع طأ
 اوبل غو هند ون مل لذ ننال جزم ايل ظنفؤالذ نحاول كل اونا لن وب نسما

 توط لا نلت نيام ديوتت لك 5ع د عرا ا لَن اكوع اعيدا اه ردح كح 1 :
 22 227777 ب ل ببببلل-ل دج رس

 اا

 ك0 نسسنسانانسدوافصسدلا < يسال

 رند
 بسسس كت
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 اطيز ادرع د لميتاز رك داك طاس هاروت م ءاغرر تبازنده نيخت ج1
 ْ يم لا وا يللا

 لما

 ْ ا ىلا يلا قاهر ير خر نجا يرتديها

 (.لذلا عين نؤطاكلا هيي نكاتاجزنازلاذ عباس ططمنلض نزل ذلئ د ماارملظ كولا كمي
 أ هش يشل اننقداككدا الضب زما با هدانا اداش ذا طلعي ايو املا عيتتنإطلارسا غرف لَم

 كجم اط زنعز ار ارقام ل 5 نر عون شاطر تشل
 يي باكتمل ةرعت دب رمان ارقام يل راب مز6 لتس ليغ هلا

 | رب يندض اة شلي طيز اقف اي اهل هدتم اشيل فرت دارت و دار
 | العزة داما دما ثم عض اإبا

 5 ديلا مب سس ادا
 ناو تطرلارسملالخا نيزك ن زقسمر زم اغلاذنعل البام بو جالب اذ ناساف

 ٍ للان ايزل زرع عا رز ناسا ز نعل كلل فرونت ينكر اذ |

 [ميفلذز# لزيت تنخر ملاطل راد ةرشإ داعش ادنخ ميز ةءاق زينل 5 ب نمل نرزيمزم
 ل نزارملةرشإ دير نجد يزعل عايز نم غو ١ ةضاطتمأ يعل ناكن يا
 | رعت شعاهإ قزم هنا سل طل اكباكات اه زمو قالي ن فيت هاذ. كر اوس هير هعلالا
 ظ انا عب ئعاز ديزل دبس 9 متل تدل بدفن رده زان س دس رغزجلا |
 ثءانإزا[ااهيلع و ع ءاماه 2 لالا لش ان ةدعلا واش يل هتان يزعم عقال ايج

 | دكني (تييشص كونان 'داهينة رشة رنات سن نلث نظل ]ليل
 زعل ل لود خجابالس كس ةرباجز ما نوزع عر كنت زعانخةزازغن ل غن زب ازعر ادع تجزع
 سيل هيلع هدا ضينيلاراوج ناك امنا ناكر لع انلالر قم ءانينار اهلك اوك الفزع

 الاذان داون ظنا يزاماشال نب عصي مول نمل اهبنملا
 نارا نان امراض ليلك شالسن عرفانا 1 0 قس شلا هاا

 |القالل ونرش لع تا دنع يزع كورقي زعربم رخام 5 كذا ةلقزا مايد
 ْ البائس سلا افبث دابا لا: ثلا بيم لاذ لذ داكن ضل .ةقنم |

 تباهشهأ لجو خرا طلو الماي لوني س ادد ضف يدع زم ميك امل لن داماذاك تيوب حايٌ االاعازم |

 ال طاولات يول ا مزوج تل ذرش ور نزار ذاك !هلزكبو فكري انثك |
 هلئانمقرن» نتاثكا هر خض يؤول غد ازا فدي ع طمس
 نع 69ج هب ندم شنب كامن اعنا لاسم جشم السلا ز نوكيا هيأ ادني انما
 ل طل عز ش انياب سادات اا ْ

 ' | كت مترا نل نيبفغ هن نان هرتز دحض انساك الروعة
 داوي كودي اطيز يطال نونا انفو اطعلاد اا طاطا عطور

 رةلئاهت اهو ةزيهمناذ اطسواطّرفت هاولرمل ارهرتس دير ا يب متضن مث هازصتي مزيل اظن ز اكنهوطتد ا

 ربو انهي هوي احلل انيك طاطا عوازل رانا ولو زلا
 | "صريح لانج 0

 و,



 025222 2 يي 3 تمد

 ك0 ااا ذأ ]| | |1|1| |1111 1 100

 0 300 ءانشما ش

 نر

 م:الملا روس يرو اسك عه يرتل كبانه زق 11111 جليا
 2 0 ءاطاج كان ليا

 ونار لدشلا يجر مك انو يان رودي هياط
 اجر نقانق كتل 35 فزع زال اذاجاي كلما بوس عج لعد فيرا انه زاكتت ْ

 ازكغمو 00 ا :اغدارتملاانهناك
 اوكا زءاخكزخنح 61/1 ب اردد كيابل
 | ناد ةشلالتزعتاباعب 0 لجل عي يبا دعزدغا عوز

 ؤ متم هررحب ها رجشمك ائشلاب عنب يرل اهون نمشي طلج لتزيد ميك
 دي راذععن ويك ] قر دوف ندير تخماب عسل زوز هنا زقم لاه لعام
 0 اوهخ مرق نمل رائع ذ يضر: ولصضاكرد اهيا ةزعق ناءاشنارجلافلا

 9| نان خا ذالك شم نمت ةذةسلاذإ ضافؤ ملا صَويِرحْو فرنجي 0
 500 ةربال ادار 2 ممل |[ كبت كا اوك ملام انتخب 5592 'ارلإز ْ روع

 اج دكت زي كرطز رسل ازكي اراها 0 ٍ

0 
 | ريض اذ ماصؤأدؤنلاو كلا ختم تيل يضم هانم داكن تعيوخ قا
 أ ؟اطانقئلاكن اقاريو د اة ِرماَنئَرَجنْوو
 | خالل لمراد الاقدام ذمار الدمامل يلا |
 الان ناحضعز ان انك ملزا هب نيتك ضل بمس خس فال نياق نكت
 مضاجعة لقلا عزنا كنا غزل لبن يرادلاعضيال يكرر از عيذزط بع ل مليلع تل ازتنام ندع 1
 |[ تدفن عمال انملابعو ”*دن مج يضرب ولطاما هب للجو هع نع فانك مم ْ

 ئ 3 تنباع ب دمج ميم مسا م :ءانرلاالا

 هعيش اورج سك اج ميقا ان طعون الطمكريكتزلا
00 

 ُْ | يدل رت تارت جزع ع5 يوسع آخ كداب نط انش نات ةئنإان ىئضانلتدا

 | قهر نادي عشار سانت تادلة دا اج نان نجسالا زدنا وك ضن

 ْ افضل لان اها ابان دذاداو ثوار اون نر زعؤيلط زمور ثنرضأ نكادايدن
 ل واما ا

 هارت امة زفات دولا فدك تشغل اهئامءَنيإ لوم 1
 | ابطات رطل“ نازل الل نورا يلام 6م ين ةاهلس و بمر 0

 | لغاز طفشان عزل 05مل هرعت ورفإا هتذاز اذا طل ةةرلع اهشانا نع
 |/تسحودح< سعيدا سو
 0 ١ .الالالض يصلون انت دك عرس بعان لعيوب بالو اميل
 مصابلجز نلعب ذ انااا الغيل م معاج انستا ةلبتلا مضاده

0 
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 | /. انا 0 0-5 م4 1

 ظ كفل نابض
 ا لك مالا ن ضر انين للمال اطخزسإ يلام 6ك انض لع هئاورفز خجول اَنَمَلَعدْرَمْلاَضلا

 | رانا اا فرعاناطظزحليلاماق بالملل جهلها: قايل قارس تولوا
 ْ ْ ل اما اوهام عزا كش ذ كلوا اذا عفان اظاليل وتلادض تلا قرج از السافر ور سل لزح

 ْ انا صرألا» داون الي انت ايال ذمه ]لفرد ة زهر ابتس(ن زبن نما ينك
 ْ ْ مارت زمتوهاذ ذة اوضه هزي مايتلملنصقم انتيكات يلتهم ديزل ايتن

 ظ يسوم بسم : نظن اهلج ل الف طز خال هاذ نناطنمل ءاقنش كنه نيرا داهض

 1 ظ م نرش لعزل العجال تس نفي وحرال نود س اننا
 ا ظ دق هرج حاط جال زم اد لاي اج أحس دضرالاء ]خناليشل هلا بش اروهاذ هرقل واط سوي

 1 يلا 5 ةانماد وكلا ورا نال دلل ةالئوط .رغكوشا لاذ وكتب زمنمد ان ! نانا لل اهدلانملفرجتولا

 ا ري طا | صالاؤوطتداخارانا انه دارا هه جو هوم ةناثطيدا بانا ننال ان اطياز اكشف ْ

 ١ 00 اصلا دلال | علان زرقا رالي وكس اي رشليق يزال انتا لحب نهتم فتلك 8: طابت

 0 0 ادلب لفجطلو نال ن ل اودي ا توا رح وهادي رهو دنم الب ناقم كاكا
 ا ظ اياك ليمان ينج رضا افشل طر ظله ضلوا
 ١ 0 .ةاخاللطر ظاهرا زاد نبا ةظع اولا لت ظنادائثل ا اجا إل سدا

 0 هود اهلبانخاران جامل اوانتاليلا ةلئرظن اكن ادم هذ اعلنت جنش مال اقل الالام

 1 علة د "دنيا انش لو دنم نشل كفيه نوخم اني لويد حان ءاب دال زي ايدل تطور زنانتع
 2 ب 00 ا ا لس خانل اكل 6هرادن عر نعرف[ نكسر انج هد راك فان طخامل جول

 : 2 ما طل دان هنو كبك اوما نين ترن شم تفاجئ ننال إذ

 | | كسا ابنت هللازباجشتبات اع قرين رعب د رورتاواا اور
 | < ظ قاعد صوص ريل ةرفوبلازخ عن ةقن نساك بو ل
 | ف قيد اقع ولع انتم هخ شا رةزجدل ثلاث طلق

 :هنميرش لولو لزوم بلال خريف قا قالب نال نزل للعلن 0 هيلا نذ ةانيرغ
 هليل فري ناره انا كو ةززاتاذ: رات لايم
 سم انني نرد نشل: البلف نإ ذذاد اخطر ز هز نول نتن اذن ذاهب زغالخ
 انهجلد ا قانا اجو اكسل دال رانا فش كانغ كد هين اكس انتمي هش ةنإطل الازن انغمر اى ضعرت
 تناقل الزنو اضمن هد ياس وجور كيم
 بع ادن 0 نا بل 02 اراب لوف ل 7 نسازعتملا 5” ةكن دطل ]لين

 نات سس تن ءاحاذإ حاف 3 لادم ا ملشلا

 ةطساش) للزب لاي ءاطنل ةرئالز خسالارعويص ازع از ااا رجلا

 د ماكحا نمثل ثول اشاكن شا ث مانع دانغ كلن امالئا )طلال |

 خال رجب اهنشزونمال يصمد اداتل لعاط لالا الا ضصعت هايابؤ انجلذ وحول يجول العال ورينا

 يبحر كورد رفردا رجح شعله عي جازكر سنجل كنب هن ؤهنتتسز وضعت
 : نكت نكاد كازا يمقن رت مازخينفالك جن عب اع راجت رانت نا شلازاراورشلا

 نفيد اني عايدي زا ةاخبديزج ازج حاس داركاطن وعاقداو نمت 3 كيين
 ءاعت اننهزتماوخ ٠ نهج ابخالاثا نفود اة دك سس

 جاع

 ظ قتال ناقل انط ابريل خي



 | و انلقزاكرمتلع نائما عفاش ثا ا فد انف هلت ان*لتاز نطل ال والخ ملشم الث ايلهدج

 ظ | ةتاورجيرهآكدئخ الار ايربالا امم طل الشاذ طاسة موقف شاذ ناواهزشو تمل

 تلف انعام زبزه رج هانشساب شور نماهنمره اهنولثيليأ موقزكاه صنال ازاومجل ا مادام ضلع

 كو 0 :دضمزت ود اموقركذ تالة عداذاد مرض يمال اثنجزمانسركذ هللة مماذ رعاية

 مس ناكر كد ملفي زمانئاطاو اناس افران ثلا لكم لوقف زكتل انعدم ذايب ازمات
 خيا( لفج مااا اك نزلا: بطلان كرك لالا ناازرانيم

 5 مم هتماحازمزكتال لا ذو زنال اهزيلدال نضر ضخس ترم ادمان زين اكن مزكو 2/ابجدعبش

 كوة ئه رولي وسوق نس زقلكورت اهنا زال دنياز عمو
 دهني لاء نب للا ث نع داميدجمأ اعلإةجاسزكر مرتع يشر موه امطار ْوةلاِشْرَحَ اهدورلاعلا 2 نموم

 | اباطتنعنلا هدا تنال /مةالعالمن اتحاد نيفادا دارك اتصف مئضخس قم بنل اخزم

 از 5 انقر تساند نر ديخ ريماس يما
 دو راعي ل ةلاغو ب كتلمدز مل *) للك ارضكو ان ل مام نع ريغللزإ

 0 و ا ل اول ريالاد انين
 | اك افون كار نيج شاانلم [كم هداج وع انزضال بنزل ازا شاايلق
 رذلا ص لدا دير لال تنكس دلل ا امانشنانلا ]ليلك هشار بع انعرشإ اهد
 نينجا في الس . نفت مهل نجلا كتل انتئزانزاودورشم
 م جم و ا ل وحل وكان اوحلا

 جس م ب مص ح5
 | اتا يطخا ريض ناك نمل ديطع ادن اناكتلوطلاموشل لب طغلال كل هقالصي الو نر نناختسالا ْ

 ادانابعزل !انينيا يالا نول رولا هكا إن دزةهمو فو! نوع صراف التسرع اناكع

 اطار زقطتم اد« لربلاكل ننال دس |لعاحت طلاس لدال ميتال راك وانني غم
 طا لاورنلا؛راطائزع كليب بان شنيشل: ناكرينرعلازابحرب ثار يلع نوصي اى زا غم

 |3هكزاذئاولطتت نضام شنشما فلم امامنا اهتمت متل انمجنب كاع ته انما دوي
 ارو اكإايرنوج رماهس ملكنا ابدع عيل الزاجل ناداه نظاما اطاهي اكن للا
 | ندددلوطل نود هروسلكما .ءلرملا شبل دارجلاوارعَنْس عرسي اهد انقل |خناشم |سوما شل اق سس انتل

 ا 1 ا وص وج يع تو ووروخ

 رو جرو .رسيرا

 0 لص ا اعلا كوم

 تيب تنهوالذ نكد 5 لو أزانادبلانعاتندلبج تاك ساغي قهرا شع
 كتل رعاهزا لنزار انهي زف دارا هول اال شل الع نيج مميت اص
 هال اكل !”اايتعأ ناتو د ك7 كلا ظانلال نرد ايكرحألا

 حا كادر اخدنزعلزندسان لل ذا ةدشإ لوني رادعة يع ل ربما ازغ
 [هاناستج نانا مذ الغ انكوإل لة سس زيد ازوزخشللا 9 :اطالظزن ىو
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 | مسبحم يزال ئن )ف [ حمس دساول !هنعز ريا ذهبنا عزز نكاد اذعا اوي د ل انف فرحا نعي قعر
 نانا ءاكاهلكت زلنا للا ؤهتلفزال راق يتلا نا الطاير اانزمئاطا
 | ةزؤهاخلب ضل نمل ناي جت وة انو د تبغ ن ال اؤمن زل ملا نان ز مات مسيو شلل
 ِ نرشَصْو عنج كرف ناقل اواو إل عج | تعبت رحاولا نزلا نادك نخبر ون هنطب
 | ذم ا مااا ازرقافنينبانط مل ىف رمل اختو غل نان قلل زن ام دنوخاطلادصت نزلا مبا

 أملي فوري ص ودفاع لشكل :اهنسخ انام كل ة رخل وقاد تاول او هكرغأ
 ا ريو 0 هوما سم دو وصلا

 2 اة طولا "ثيل لشن ياك اننالف هز اظن وح ايسر املا هنا اذهل خازم مالكك
 اا انعم ١ ١ ا راق نسي دو ضو و توم(:

 نا ال دورا. ناكر اداب اظن كنعد
 111110111 ف ةزخاما/شإ ليلك تادنعوبال لام
 ل مردود دوسي ناشدت ذاوملا هناكَ

 أ نول ندع ع غمزعب علا 6و انجن نوهَورتكتملاءايالل اغا !بنالا ثيل نانو عنب الايس
 كيب ىتخالداهنعن اكان تحوير نزال ةضاأل مخ هيي نو 20ج

 [فالؤانتورددلونالا كرم كب كبر عيجنيتم ما نالااظن فكما شدا

 درجت ناك ١ للعقار ع ع رمز جرأ ةز ان: سس عازر ايزعش اهلنا رنج برج ركتع 8

 2هاناد 2 "اة ماقل اًموه ترن انل ارقي اكعد لان 00 و اوبال كعب مالعرنإنلا
 لكم انلا 4 رت بم 00

 هلشلا |ةيرغ تنزه دقلة طض ل انهي نار بنالحر لب لج بكذا فصلا جزادانع خت
 اك نسم درامشاد امال انوفا اح الن طل ليخسم انتم اناكنخ اذوهاول اخ نايجولل نيب ملخج دور ارت شا

 ضرضبوم يعزل ل نلتزباز حبات زيف 5 فزت د نجني ران ازعاكا ابان
 ااا و هايتنيئْبَسرا همت اوكي يكل غل نيدو سؤالا اند

 انو انم اذان اوزكرزأل نت صلالة وزن ؤكما الا لل سوارا م تالا
 ثنين لي درعا مولر ازعل ءازحل عاش ا

0 
 ا انطا اناوتيمتنإطل اظانلا افريل او ار ن اكو ال كلذ شلت هل زوج لكن وتتمكن

 | اكامالا ةرتاف ورثها انا جنرال وكلف ترا از ام هل لن وكتد رسم! صن دكت ائنيازكتعأ
 ْ : 6 مشل نازجنل ان طلاناانداشءاااذ افتح از ءارث باطل اَنجْش]ه لَم صاد اهلا نعوض

 ْ ع جرادات وش لمه نوكنئل 0
 0 غ1 از وطنا اليل ابن جمو ل ةحاذ بوسكو اهنبجاليالو هاذ نيو جير جس أوان دنضم ةيو 5 ةروس |

 2100 8 ئ ٍء رخام زيَسَو كبطل تباوثد هدول اا, قاف فدتماج تلو لعلتلل امثيذ ناكوفأ
 8 مضت فاننا يحرر تلي ناخكن لا تونا نق نين قا خل زالاتمل

 نصل | ١ هتلئاو داعب اكديم لت هشام نزول لشن هول شرا نعال ويه ضال[ دلعشأ يا ٍ
 0 يبت مو 1رنكان هشة ةرانلاز الكرت ليفت :يشو يقلل «نتشاغع
 3 00 2 ليل اكو ةض وزب الو 2 رمضاني ت اكان
 هوهدزسن هذيلا ]ثائر انإ لالا ولاطن ترتيبا ة جف نإ
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 60عاما
 ضاق رماخ لن لاو انما
 ردا جملا كم هزار
 فرمان ضان ارائَجملا

 دارس مانف

 مع ادزبعا' تلا 1غَنانَس

 "لهل لانهرعلاةنتل نقلا
 وول اهزوكام انتخاك احلل

 كملي ى تل اكلها

 ترو ل رس سس ويس ب ويس و لج و د ع مس 277 167111 2 1 2 جم يب توست ---و-

 ات فن
 ارو > مل |ى] 6

 مط عنزطإ العطا ضسر نول انج انج داره دالك اننا يملي ان
 كرس رن اد كواكب نكيل حظت دي الاانا زنا
 لتذ ندي انتل لا تيرا اظن اذا ا مكاو زب ريذاتلا انها يال لاق علم نيكادانل هتلر نط اهل

 م 0 5 :دعارا سانتي لوطا: نيلي نالجاناكاز) انلكلذاؤئاطات

 اللخمي اوسلل زينك نجاد زكر للنبي ين نوثكي فياض يع شومان
 ٠ اك يا يع رح نوع لكل د 5همي ل كعشالصمإل نعت ةهتاتن جونو
 . مضاوي > ملل العاب هلع ممول - م جوس ا دال ابل عجم ”الاثنزءصاا
 | لل 6و ثني لعن توزتض لنور عضد عؤلظ ينل ٠ هيما وخالد وج اونا ن لالا كرد

 ماعلا لزيز ادإ ةرانل نول سمت زم 10 م 226

 ا و ع وو ْ

 ياو وعرالو نقر مف دور سو ذفرماو اناا مهننزةن اكو ضخ لب ةناطكا اب نامل
 رملة نايم ةلنارمالال زا ينطه تولية: مضي اواقرا مل يجي
 ض1 اذا لغم نزف تال مالت تلا زاخو مرت ءفزئاطلازخ و هجْيَهاَعأ
 مال انمار وانو لئن لكتلة ون غطا اذ تلككلزان رمد راو رماط تال ةيامال كل ال كد لماثا|

 لادا اجد اخلانطذ مكانس اننا ااظازاكن التقارب خدت
 ققايزتلنال رش يخش 0111110

 يندد قا اسبونءالا سن ارقلان لسان زن: مولرهلش ارق مني[ مالا هبس تهطل امام

 نو دز كلل سكزج نوت كلش ال انمحالاةةكررتلاو تيرا ملل تهز رت كطا دوش
 ةالوفاغبوو اهبل معتإلال العر 25 دلتا اجد ارشإ لعزل نتايج نكرر شل ةيقديالغا

 ظ | كارول طاره لطازكاتز طال اانا ون ولاويسنتو اشبال وساق واعلا هن عز يحيا
 | © ءاعكرادانل طبل الكناين د: تسمن ال تيل اان لاك كغ عيمام اماه

 ١ اموانل نوم ذا اراد ازد! اتوا نانغاتمالا+ انس ف عت الار نملكن زد 6
 ع واس امان ول عقل كالا دنانير اناغدانلانو ازوعب روس راد اعجزال اود نوعتداو:شلثد

 ريناد« دموع سقما ذاعتتمل ان ان ارلاَوئااشق نو ييضنو تاك الاتقان نحاس ترانيم ارا ا

 ياابن اانا اره سدر [اش نال ):تلنابازه |
 طن كووس ترطننتال كب دوم كاط نا هاحتا
 نم ملمالجال ميا كادطيج ميدينلطسان شاغر ةيزاناشنا ْ

 ماعلا ضلت

 6-55 توخي زتجي تيرس نع لا
 ةكلانهؤانإال (عكب نزطلابل الالة ظنا ع جلزعل ا دخي عون عر عن 00
 ٍْ انت ناضسإل لماذ ايوضتا كالا لال نحال رطبا تنازل
 | سلب كويزات آخ خبض 5 0000 اديب .ةاة لامانع عطحسمالا [ن نجلا

 | لدال ةزطنج ازرار تيا اربي دلا6 تاز سرم 8 خضرعداخا
 اضل هد: امان: لئن لقا لاجل 2ريال الآ الآايالا ضال لفضيلة ذنبي زجل اة يرض عفوا
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 2 يأ 0 ا 7
 ا 2 9. 0 0
 2 هاوي ----- ؟مبالوسرٍ تِهَأ مد لوس روع مالت اود اا

 كمال أنوي جوتن ضروري فيضان هس كلا الاقل رق
 85-5 17 العا: كك وعنغن هش دخل اوم ال ضل ل رمل |نحنرخا اوني كان تايم وف او اونمانينلا اهيا ايس ان

 تاكلاز 91 اورام اوَس نمر ككاو نشل (رعمه سو ولون نإ بلل زب ود ليتها اولا وهف
 يجول اريك فاو هضم اقوزيلاتن دري تلزب اى تاؤواننل 5 فطن اغرد ءيجرل ان فاذا

 1 دل أ تشل اواورْص َنينإب اخلشلا دانيل نحو ضل اواشانب اهني اضل اَواوَض اغاذا

 اماه | طانجترخا اقرب ثلا كابل ال نيب نول ظلال ركل كرز جرمانا واقرا اال اًنوممنامو

 لقاك هيفاوضن ذل بلل باباوف كني ارت ارم هلال و انخرخا ام ثابت جرم كءا مزه انما هنؤ فتن اضم

 كد هلا هغوتل الان الكاع ذ او كلج هز فلانا سوا ةدكو حزني خلاله اصل نإ هضنعاذا ورضيت حس هنبف

 أ 3 يزف ا« تقدلا عش ]نياق اللا اذبال ابحيؤامتل اخ هج إعرابلاءا

 اهيا نير نون: افزع كنس ازاَمس اس ءاَرضل اول اوت اكل انمل مؤ عنب نم ءاسانل ف جر ال كن رباصا دّبصن

 دان فنروفناط ذرب دي فكي ناو جوع وكل ان انوز اخ وتلا نانو نزال نومتلاناجإل كوع نافذ |

 كك ع نهجور وفا ا اخو الغ لصالاخإلا زر اوهممتل او انزل جوش اهب

 - مكشتإ 107 م أونا رؤنةزناتانذ ازعل يلانؤ يلو م لال نهنع مج وتب

 : قولو تلق بع هتلاوخ كس ِكِلولَصَن ماوز سو اهتموا 7 دمه ”لادصرط ون غذخ نى اغنهلل نييبناثالا

 متجر مماجاهب ىوكقمهجرانو انئلغ وعول انسه كيفتل البس ىناهنومنفسإالو ةّضفل اهلا اتينكننلك
 |ةتزماو رحال هو ذكر ًنؤؤنال الندا نوعان روهناطت ل اةيبزك[ كانا د [يالدزت الس دا

 |٠ انهلطنيلماغل كاتو ءافغلل ث ةدََصل !اًءاو درج ونون روععضل هك كلو هناجر ندهن 0 هيلا امد منزل او

 را اضرب ن أسري بعام ضن رجا ة ريت وويتمال مع !
 هو انطاول ةوهودف دنبكستو اذ اكلمه اينو ينو لاما اوما رن طاوما الضال تاؤزغل ضنيزعأ

 . 0 اوهازةلغ نانيزما اموال إل اطذ سؤ لمني ظو اذهب نرسم و اه ندخ احا ضال نسل

 زن كل يرو طابا يك ثنو كنصل ظل مريض رش زن نك مزح با رهام |
 1 د اهجستسالش نانغاال | ككا ب انهيومنفال هن ذَد م لوقو ميول
 متولج «وططبا طن اذ اذ ادا حب هول طجتعف هنع اول ناوي هنه وجو نهج نئاوت بئر رشا ساؤازوكك اهمال كا
 ككل صمم هر قطز ةين جادو د اضمرعزب اكان ان اواهروهظدووطغاراد اذاذافإ

 امان



 كه 0

 طا لومياشلا با باقش ابغا عسدناتاف كن امنش ند اح خطيبا لنوع منن اه ا ظ

 : هلم ارونعاسب دار هيبزعمثذلاكرجاز عزو اككميتاح كليا هند ميغتشا نيش اناا انف رع

 نانضتسٍؤرهن لزناواه مك ق مفظاو ةض او زعس نك بشل) نم ايتل !بلع نعش اهنعوبال هل فالس نئدنلادبع

 انما تل ضف وان يفند هانا بنانا اوهْباَعْساَدَصَس الوسوم

 اف انور كني هله ئَد انكي اور اونو واط مو خت اغسل ' ومال مزق خل مياة واه ضف انهذللا

 زيتلابنباناف نان زر نوت است فلا امل دل انجي طاوم نمؤنا نجت مل ف كلل خو ونس اعف

 اديجوعاسرال كارما جازت عضوب انماط كب د اراطت شم اناطننالذ و عربا ئااوذ
 اي داهينجس نبا هم سايس ياسا

 كرار وراس ومحل ع

 ١ 1 و عك ىو نعش اور نام عزعدت
 3 ناساف اننكل نسون لد واصل اء رجا ها وسم سلا

 زلة ديبار جيش رز خايف نواصل نمت ١ ادنعنبا ىو ْنَعانب اخص طيز عا حنى رع هبزرع

 ص لة ونوح رغم اند تافه ز د شك نع تع تدرزانن البعض انااا لو ملعب وحر هطفس ايف 5

 1ك قيطغو نتا هذد نص يقول لا دزه كلإ: عام ا زن وحبا اص ثعطو ور اهتم

 ْ ئاسيزكوه ورب يومن به عماش شعم مر م اساور هانم ند اولا لابباؤ نعل النه وباسم ىناكفلا

 نإ اهي نعزم !وبزع ]مز لرعس عع اص هد عل كرم هز ديوي شعتو هنخو تنك لذ بف امالصهضتذ

 -ج ك0 1 ز ز ز] ] ز]ة ] ز ز ]0 اَتلءاراوزمسج هئلجلا هب
 انا نمل ذياتل لاقت لعن نعني مي نفطر ترن مناوي راسل انيس ماوجزحأل اطيز

 و51

 2 0 حل ران اصاعارمتن م ٍُ ٠ وهو رانمالونم 0220 رم

 نصح ْن تش "نع نيلعزغرح ا ؤْمسعَس ضن نزعل انور انيدل سرس عنز كمف دال لزمن طاعلا

 | نه تن وعجز ليز امن هند الوووهَو توم السعار اس نك نم نم لون جس ادبعإ نش لةبنج يرق

 فولاذ نص نمل رات لات نعني عسي عا اهزرقعر نجر كوع 5 هك افا 26
 راس [َسومل اه مط اإل اكسو ل لذ نهتلا امميلَع ارْبعب عن انسنز هنن نيتك ردو اًنياصتو ادري انا

 أ |اتنأ اكتب

 تور صخب اك ذهنلا ارز تيا نولطنضد بله نال اناقتك عززذارخل امن
 كفو ضان زبك اهم رطل نام لوقت تل انعم ا نصاباتشم لاا اشاطنباب وباي نحت يطع قرع

 اكتر ارفع تذل كو ر هس ذك ازدتتططتس ان تالي نرد ايمي ااخجاس نوطَوطنس ىل انو

 | ةوكؤم نمد امام عإلل ضده مؤ اجا نوعوطتت كانتا اويرعبا تل لاتنام ةرع ومي نع
 واخ انونْوطِبَس هن الوووهل لام رمل فرن تي. غرس ئع زمن فوطسرإن مان اغيل امو .نيتالةدتن جال ايش ان

 تلاه فنجاب ادن امل ة لكم اكتم ننارع ده ننر من عاوضعز عع 0 انت زياقل امابب
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 انف زيك زيا ءانم دازاوهؤنضاظيبال مون اوضح كرر كل ذل[ "نانا اذاطإ,لكأل ١ع هضم عزت ويح اذ
 امفالال : هسا تدو راغب عاقشرإ نبتعد اس ![ج انين لطاؤزع زلال ن عر اللة نال هك "011 سل هييزع ةبييولإ كك يقاكإ < ةءدكا .ةاضع د ١ ةقيا 3 0
 وبدت وطنك مالنا سانيا ان ناتوعيط سجال زف اهخال مكس هدو شم مهر وشم اسس انايشل مؤ ثمن

 لفرع ةرذغا [2 ددةززكلارزدطلا(نل) اسمي ماونتن قحاوعنم هلال اظغان:ل الورك مال نفر جاونعم ينل الف
 ل يزد اهانة نرجس تب زكبب عسب غن أكن عيد انيزعيمال اسوم ينم

 لها انف هنل اهب اذ نثنبل الها اش هنن نين كرس نينا اني لع لالعونمل افنان ة راسل كلغ نادت ضبا 4 لة تيب |

 لليل ف ةرارز نيد عري نعاس اش هنن بريل ناز جن شحن هازل نبات نزال ضاككب مذ [كشإبل
 افلح هل ذوطلال !كأط نام نبل لزم اسوار دخن نبش ونال !بيحؤ هذ د غنج جر اي لوم )تل ]نبع ادع ل ام 8 مله 0 0 ل ا ل 0 نسر و كت ميغ 2 .ىك 3 .
 الج ايلف تاخد فيت عنجن ل زردو نع بالزي دايت ايت اني دإلذ ندي اك زل مب
 كيفين طاش وسرد لذات !ناعْش اس لامر أك ا دان لحا اهمامال ل نمر يضاف وك

 2 2 ور 1 0 ع 1" 0 0 : سس
 نوت نع نعرج كك بشن لطا ىئنناهن انه عنمزمل نسل ادن اصب عك ب اج ح ال اج مل امة كزدبع
 «”عصامال ا ماخنبالز نركز نمسا جالب بل اسعاض ال لونج اتنا لع ادع رود عمت غتر ناغم ا دع يللا ا”ثراماةيربو ا مر ثهيك تا اءلعم ٠ سارق از مون كو سور ورم ظنك ارا 0 قلك
 اختل امان نبش 57 اخي ليز مام لوني التم للعم ادبحإب نش ف هي زغاماب ناز طويل حان قن عفا اك
 نعزعاكاور كك امااونهحل فاتن ازور تح او زنون وم روي نعاح: نقع هير عة رن اك 5 اكل
 فلق شاؤُس سالو لف مان نعل اجو لااتل باك هجج عمر خ ير عابطتجيز كل ازعل [عيْوصنا
 هلا انيس د 537111 فانا نع 4 لا قج - إ 1 0 8

 رع نوعلمل وراسل !تاذدتل نبع نع تسرمب نشل نع نجع 9-5 كري ضرال كعلم ونزل لماذ ل سنو
 ٠ ًّط 51 !! سقس 7 0 ٠ 1 3

 قرا امنوملم نوعا راسو اذان ذل اؤصدتل الوس هل ف 6:0 دتل اربع لون ديازعذ اذ رع شرت مذ قرف

 انهكضوما مان اماوك يخيل زعل وك ثغمتل ةلوال لوجبالسلا اورتن ادارمو نع ذبعع يعل اضن لن ِهيَعَِع
 دمت جزحو عب ططكنإ عريش كنايإس نمر ع شان يوزع دخان ع بسب ءلانبنكنازتل انج 6 2 ها ل تا ا سل د ل ل م وعلا نو شقا

| 
 /هثاضدونو ان دن للسلم كلذ ؟واتذل لبسمو عوكل اغباماشلث نزل تلا باع هتلر ع وب ألاف لفات ننزب الا در ١ روع كولا حلا قل 6 10١ 0 0ك 5

 م 5 رم ىف دسص 695 + نصور 215م (|- 6 2 7 0 ا
 سالو اجل عض ف نيب لعل كتبي حكت: قرانها ردح ماتش طسم» . 4٠ ١ دو - !؟ 7 ه م1, 4ارسص 5 0 2

 ةالفنلاوكرل عض لاش انارتل ناو اال ل ف ننس 0
 يذكر وذ هن اذا فاتن باعداد عن حن ايسر هادئ و نعرض جز, يد خرع دنع اك كل ومان ذو

 قاكام لفضل اشار اوماهنزوذ كلذ هل نات كح كلان ف نارك[ ينال اظل الجشي ناولف ولسا 3-0
 ياتي ني ين الز فخ ةهنهزم عملنا اف دزل مننكبً وذ ىلا قوم

 اذان 'ناوم اف طهر زلم ضل ازرار جزم كتم اومن اب انضرإ لفضل اناذنب حج نطم نابنال نس لوهجن !ذعانه١

 مهاوم نط ةر نمله ضيزملط نعاجتلال |عنمرم البل رم عة لخ دان: ىج كال مي لزب تال اقطنمل اءانانضب
 ميكب ابطال اننا ءلطضل ل مجئلالن نان الؤراشن ابا هنن انس لزعد عاوز غي نكت نعال لص ورع

 الكان ادب بالم لذ راشن انانية هي ءاشؤل ضد زعزع أك ممنيزم عمم بامان كلل
 لب اذنأل ل اومن عيخا نرشعَو اخ اهيامتجملاطن لانا الفخر ثلا )كن لكف نرش دن كل اه َمَج وال
 جابتهرعضفحُئ زمن عزو هير غدآ وجع نخوة اك دس الحا ام اوما كتمان ايزلولو اغسل اب فكبا

 لن ائكتموتعالحاقد امل كر نمر يغز منغ ركلممزفس اسف هولا خامل انهن هان
 ةىاطل نون عزدوبز عك تنازع لع اه المزن ثن د مد مهراخاوه د ماه اضنالي دانل معنا كلذ نارع

 دل درا ناين او ثلثولّصل )ثم كلذ نال ثلا ايه دري ثعو نحنا كرم هك انا كل انف كنار
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 مولر اسلا:لاومال لبسحهئلانال طن كلل ؤرغكل اسراشل هباف لن لعاب كلف دامت ثيل ذه

 طايل الع نبط ناو غذا رمال الق لثسمل ادم ثار انهي زريخن لان لان دال يك وذأهز دريم
 بعيراسمم حدس دعا انااا: د نارا ١ . © ص «و © م90 موعأاو
 انطاللا بلا كل لس امانينا ن داضل ال ل نرسل انا ل تمل اوم ب معمر يع ايل تطمل لشد ار اه ضرع

 اطال اوس يرن انل نال هازال الام يان كس بانر اونا كرز ا5ةاتلاناول لطم زنون
 از زل طب قال نين اهل اخ نزع تعتني نالاننارخؤ خذ هل لو نال هناا
 نينو اذاكر اضن ىلا هنلا يل ايتن موب الانمي 7 جالو زب دن مدس انزل اذوب زعاطر +
 1هنكات ناغش نيزهف لل لشلااًمهِلفاضر اهم نيف بكرم لان هل نيا زورفا( نامل ربي مور انائكك ذا
 كال ان انزل الها اخ اهبل انف الن تلكَ ووسع نال اذن ل اوم انتشال فا افي لإ راك العا لئانص

 هك "زعل قائلا را امو كفاك عزوف اذ [كاز كلا قرابف كغ طال
 ةءلطن اطل اهناول ظن اوزنكتل لذف لغ تطمل امص لطهأل التل اوان اور سمْف ام عميل اف عمظلاو

 مو اج ٠ مم هو 001 ها 0 ,٠ هايم «" «ن«ا'از* ؤؤزعر

 ا ا ظعْومر نت ]م لع ملنوملا

 نا ا ا هل وس د
 ها 2 ملل فطن اذا لل هيكل وم لنج وهال انك انطي ل

 - 0 1 1 . 0 ١

 انج ليزدالا تلا اميل ل ابها زدشبج ل علئشمل ذل وي وذ دان طابا وندم
 ربل بال اواضعل اير ل هير اوس ان اضعؤ اذن هنئيهإو )نول ات اضةلاؤتسمت "وست انينس و ل اؤمال اف نلتمس
 اجب | كتنير نعود وبز وان لجين رف أك كلذ عتابا سيؤول هيلخ عن اسمن الوسط بآل اون اوهشل طن اةزشل
 1 ا زك راسنا لطم لنمو عضو يان باقه اني غضا ع
 ._ | | هتان ربك لض فز يمان جاسر نول هزل اكييد كلان زون انفع خشم قلل مبا واش شلل
 مناؤسصم الوسر الهجر رسل او ربل اوتيل وعل ًزم اطنمل اذاهشضنل اسم نا نلف اش يضل ال ةسمل ميم
 | نباعطط سبب لشد ابهى د اميبط يا لعنة ايس كلتش لانلف : ناز« اع ٠١ . ٠ ءرا# ؛ايلإ * لاي ثءح ١ وا ف 0 م6 1| وز#
 + | . || كيؤئاهن طيز د ايش ااكيفل ل اهف لاومال لم ل رع ةؤعرلشتل هناي ةجإ امل انت كل 6 اذيرضل ان د لش لذ ني ليج عاطالبشسا

 |, | _ | 30 اخفال ادلفل نانو خيار ميل ةرشاؤ تلت لعذر الخل نحف اً اةربال بقر ورث قمل واط اة رشف اجهل
 أنضأ| لاهو اطإ نش تسمي زدت لغلق لويزخئ يتب فاخشملل اهناغلا ةدهزم تاكا هال زغ
 | | |١ ةفوتنهافعو ابن امش ةَسَول كاع اَلَسالوس عضل اتم ناغهن هئينز غباهش نرتع زي رع
 اميزغاف ناثنلاذ نيف وخر: هئاديجن بزعم ددع بمب زال اهلل ايزل زل ازعل وذل اووتضفل اه الع
 رالي ورمل اوت اواهظنحل اةزتضنل طعنت !اهشم 'هيندؤ ل اذن نوكأ ! تطعن فتيل هن اربع بانل اس راب لع نيك نع
 اسرع ةزرال كاطفّوم اند اننا ةريكك اذن نمثل اما ساشا كل وسان ]نول اهم عاؤّستن الو اظغط الا
 انا كلنا نع ن اول لوز كلذ اع سو كاع هناؤ شمت لؤئر تاس لاخلا نانف زك
2 0 1 01 
 الص لان باغ هنلابن نعل عاد غيل نجر كك لع ف ضني تمتد يل ةلوم ع اقلط ف دز زف نك أاس
 رعنل اوان انتم كلا زمن الق كلة وساغانف ضو ءابشن شال غانا سل المي اوس نوت عضو لون كغم
 عزان لف هاج انا هدانا يرض نادل لاف دل زعل ةبألاة بيلا

 انما بابن خا سلسجب كلة وون اال لخ عاؤسدت اوم ألا كلل عالال لش هئلتف ل كبح
 اتقن: سرنا اوت اداز كل اوزرلال لم ضضرال سبب ىيي جنبا ل هان كليف جب رو كو اذ نظن ذ(ز رج بلع داجيع

 اسف ذاط ذو لوم انا لوجو زكام كاهن ب ابل اهني ناال !كيزكت ادام انّيازال ا «نفزرغر كان ارو
 تحس تر ا م | ا ع
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 داب تضارانيد نش عزكرمرره ارد تضهرد ةلملكرمهتعاب دؤنت:تضدوا 2

 تلوم اعؤسو لاجل تن [ل سمت لوس اغع دربال ابل اوزنلاو فل اره دلائل زطع هاب يشنون تنزنل لق فالس د دس ويرحل
 الْومَر نال لؤهاا لل ناعهتن اد نعوب ان اطفزرال !3ل فوه ام اذهفَّسلل خذ اعضإ, ن وكر كيش انتحل ال. ان
 52دقعلت ندل ناكل د ذانزنعوذ راازاشعل ون دَكلذوسَعافَعَو مشا عشا 2 ص اص د1 ل رداع َنناَؤُص

 كرنب للؤل انزمكتو تانغ بكو عطا لكمزكجتا وزع كلك ل غفت انما
 انهلكروع افران اعتاد بغوب ال انف اوزطن م كل خانه زكو نخل اةذرال اهلل ايه متل انض بوحي عبل اسر
 الف غلو بخ كنوز اور اةزطع ارت نرجو ز فطن ضد انزكل زل رتل لح بيلا اخد دكا

 قو جامنعأك ليلك اكول ف داض هبط وكس ف كد امزح وبس يش  امورزألا انهردع |[
 | دزألاااوغاهنن تنكر شب يطول امال نضاله نبق كانا ؛ظرانل نامت ةنلعرسحابال كانك ةر طع نيذع أ

 نابع كوز علق الن غنج كك لاجل ل كفل زانت! نلككدزك ةدلل امنع نو دن طش ام ودخل !ءازتل ا" شساف
 1كالكل فقرأ انكر دن: كتل ازال اول اذزل ربان .فنس وبن كني يتلا ل نو تل كاتس عني
 1 ابر او ةننل وزن اول ال اذن تكرم تزيد اس ةريجزعايرال اه أل ناسف نانو لا اغلنف عاملا

 سلب مرنم هشيلكو لون اة 5ل غزالي اوكا اان الع عناؤَصهتن الت لجو لاف كل نات دل غل عاضل)50زكل و رلشم بلا ذة زعزر سسسعب اكشن ريشا ران زك نع ذ
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 اهي و عا ناتل ارتد ادا هلاؤن فدل افواتما نقتل نادل نعد اتت اهر يفز ليل
 نعز جعانشمال اذهب بكس اك ارض بانل انف بل اذان وال علف اضل كا ملكو لوالي ابر
 الفك يفلح هككلو بلاطو ةرانشموب قل نيل ت١ نان نال اؤمن ذل كتل نلطهتاديضزإل نلف لتسير

 نة نييبزنهلا ا اها دال ا ننه عرتم اطمن معن تل از زواهيختلنل أسمي هتم فرطل جازتاعورن ف دوك

 هج اال ال وةرككمزكو ناو بنل ف موه كازو تنل خو طلع لؤهب نا الدنس مدل عاين ايما او
 أل لوز حيران ومو ناكل اتت الكر رهاظ انهن الكل زض ان اه اؤسامن تاب اويل

 نبطراتن بادئ انشلار اكن ان نب لوف !سؤبح عج ثعضوت اشجان 2قبل الز اؤاتس ان ندوب لذ نةزكلا
 نكد درو اجب ناذيمف ل خنن '«ذله وحلب تل .بل عزام فل ادازنم نيتي قابس مدافن الا اةدتعيل ذ

 لت اليمني رع وك رغاط اذ اردبس يع: دانس انخال انس باكو لامر ندد ضل تزعل لاجل وس ا
 بقل اوزيل اوت وزمن اةلل ذو اًغافعو يشكل اسر اناء هوس عضو لاا ذكر ل شس ا

 للعم الَس نال ؤر ديل هغاةناكل نال تن كلغ ل نع: زنا غلا تلال ان بال اوزعسل اوعي ونس اَحَه لد
 انتهت عضو [5زا لة دنع كلان ارواج. ال انت تان عنبج نشل دال سايل اطول او |
 انييرف انور أ ءاَس نيرعل ا. هتناوالاو ناك عشب ل وفن انو كيل هاويراكل ف تضف خخ نضج كل |
 اكد اي شناو غلب اال كلوغبل كم نتئلاباة اد مباط اغاني انهن عربا عزع أ كوزدكتلاثنزغن مزيل |

 ظ نالاشن !كعن نجع زيجز حال لع ناو زر عن حن د جزع انس ك دعو كغم ك دنع نيج امألا 2

 كاؤفخ فاما بعت ابن اكاف لا كزع اك لع ناقل وج تحال اطفهيظمل الان عيب ناكل ااهيفرضخلا ب
 كسل امهم رَحَو ضل انعن لوح نال يخل ايزل شم عابس نال اش نعمل لون اوم شنو نطل اًكنضفل انف هالو

 1و 0 7 2 1 تحمل ل عا

 لم برضو طوخ يؤ كك تيل اناطانم تاكراتل ل غاجلاراظنال اند اذا ناك لوثم لجن ]كوه ذ جب *ءاطادزدرديضطع
 كاس الل نكد اهنفاهل ايتاكدسرل راق ابن نوكان يلا فراتل اهات نبع هارفي عاَسدال اك |

 قَال ازعو ا اف نك
 مالهزرا لبن وه لو,

7 7 1 : 6 
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 بي هنأل انا لأغلب ثمَبولَو ثاف عاطال ن ان نبل عباشل ناعم اغا للا |مهلَعمتن دبع اورنج سجن يع اع

 بين وطعواذ ارك تاكاذ الوتر ئراو انضنل الذ وك انف بطال امانينا لكو تاكاذا الاثم ف
 ور تسلل نول دانا تاز لانا «فلإ زلوم زم تهز عرج زو اكفنا

 | وكن نه ابشم او لوطبل عال كبل ادعال قمن ادعزبل لذ هلو د اولا بل

 المازني هز اذيزقز نتا حف وعن زر مات زع دنع بكسداهنس ل نيو فبتف كب ك ذشع ظجاألا
 1 مبدل هوس رو سو د حرم اوس ان هانم

 تادف سد نهار ماير اون لفل كالا عتسلل ١ ضال ادله ال لككت هنن ان غس لال هزاز ل ذاشنفل ازين وك

 تقفل اتبكنل م دعب اب ركماا وكره ابن ارمني نرسل ل رتل بطن اجركم بليس
 نجل الذرتل انما افصل هان اطل زم طَوايطَع تحل عر ءاظظن نب ضديصزبا ١ كبس نعةلنن أك

 انهطف نيبو هَنر انلكاذاو نحيا ال اطنن تنضم عنا اف يئدط كلكاذ نبت لإرمال انش نيشل اقذد
 1 100 سو يعور بسما يووم سبا ينال

 كافؤنمل او هسضع امينا يدل انتل غبار اهم ةمهز دانن ان )مبان اند طن ال ع جيم

 دفعلا نامل ادئيئلا ا ةايتلاة بردها كلب هزداطز تمن نكن علب ةحوش يش .تاقرل

 ايا ني نط زياك بوعدك نكته ذ مور تلاع انا نب تان ااا: ةاانات
 راب - رانبد نزعل كرب به كرو بلف خربان عصف نم مرق انادنغم زد فالك لإ 2 لس

 ع كن 155برغ غباضج هبل انه جاك ايضا هر امل طاط نزعل كلَ ابل اف صنفن ن ةرانند

 | نازعاتنعز ااا اوما وصولا مكب و

 سسك ايل دان زنزب حبر فب ظرنم ن لغم كانون لدا لكان انزد يرش( ذاجاذاز نان
 وو نيف كة ان ضعف ن فه اذاعه زد ى امزكق اف وك لَو كايا هتلاصهتناكوسر عضو كفرا كلاب
 اض قارس ادار ئجر عن ان عدن كي ةجيرغلهبلا كبض 750--

 ا زدنا كدا اذاذالذ تلاقي ايي سيرعا ةنوعراب معمل اانفب بسر رانبةفض اراد يشع قلذ

 انصأ دسم بسد ناهز د نشل دعا لغو ل نق دّن شلت اجيد مخلط ذل نيل انذداجؤرل مز دانهيضاهذد

 رايي تفنفل اند يشع لب احا به دل اف لفل سل بلع محل ع نار ورعب ذل لرعدإل رج زعط بسس لرب اوعياعبلا

 كنز انس نونو نيام ناوين د تس زلنا اذاةتضنلاو قون نشا 0

 1 ل اتعاب زله طال كلذكونيشلال علب تح تخون وكرم ئن ةيزنل و نسندال اغلس جوئاهذ متاهن

 طال عيطاكاشسل زب طاعنع انا اق

 علال امش يشع لني خو هد كا ادي ربل نك اوه ز داههز د نيه اكو تال اح هف تدان ن هاذ دات

 ' 21 وق دايز قفز ع تع انكم دان اناني زكةلام اذ اذاذاعلل ذا جمل اطثم تلعن

 ظ جاي ىلع تملاذوئاثانبدتينب مزمل ةتلة بهذا امال اف ل وه تار طجابا اعمس انتكو ةراذزع
 ا ا ا اذا ره ند امر ا ةنربل كرانة فض

 طومان امن معي انهت نأ امو نين امض لت اذ افره زل ارد دسار فر د نام زنيمتر ادلب اذةهادذلااهسخآل | مزد دغ

 ب انك ل انف لؤحل اعل اضاذاعوضوملا تضم ينل احن ![ةا5 بم دكت نل تلا اك جن !انئهوحف |

 درخرعد اشد ضر[ نم لع معز دام رغدان ند انهار تير عر ار غدعس كس هَ خبل لوح !

 اد 0 نر دالؤ ساشا مددت وعضو عمد مزداثاَم هلنعلد# !تلانلعدن اهنبال كافل ذر ارزيب

 0 ا داس نولنو هك اسر شعرة دان فاشن ط1 هكر الآه دل اف زل رق

«7 : 
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 هدي جمس يصدم
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 جس سبب ب يل ل يبا بس و ب جس جججج تت مهسسسسلللبب-باب بسسس يس يبيْسا ارسال

 ظ
 دارو الك ءابل دعيج هيب نور طيظ عزم نيه اهماثبش نزل لة ب نوم
 يكول طنز دز نمزج انك نيب زلال اذ :دلستد نؤل يني زويا بنز اج
 ”قامترهذ هاه اذدلاءنيعتدال نامل الورم اذر ف ناكل يؤ باعرتلال ل ناكر اكان نول واعلم

 كذاقلادانشمالا) كسب نال منجي وم كور اذز غب يقم لال اذاذسمألا يبل شن ءانلاغ اكباول اوم | نم
 هج لة ل اكان نس ميل ل انو وث ناهي زبك لشن نك اشم هل تبل ةزبجإل لذ
 افا شلرلط بال الدال اةب:ش ضر لبخ حان نانو لدانم صك يعن اكتم اذان لق بع ذ ل ال انف اذنك

 لعيز عاليه بال انتل طراق نوط ل شنان هزقر احلا جزع جبنا كبس الماكر بف بي غنم
 يناندوشعر مز دام امثرو اهيزمتول ثلث وكل السن زورا رع نيت اكن اننا كلن انو لع ورهز د اثار

 يي | زعرر زب لرد, لغرش كك ال ل م ثا نلكدانل ؟وضالال نعمه اذن دكان ل ةركعير رمد اج
 طفلا بهل علا اذا طن ناك اميلمادإموش اع هذ نوعتضؤ ام طفلا تل )نة يفر ايداع
 هل اهلائللذ دو وزب مرعوهت ع انتو هدر هال الخان لككرهارّرل الامل نييك نال هكا امْ'عضْر ةئاَم كلذ زان
 ايكالشن هز دىانر دن عب اذان كمين[ نيا زعر كر نلتمش د بضإ انه انف نهر غر” ال أك ترانا نكرل 2
 وب هن اننا يمال قرد ضلوا اكاد نزع نغني اف اندست
 ههنا بلا اسئل اهتم نا لانه ا وكتلة 9 زحعاردص فره هام تلل ذغلبف ل طف يل نشل ازكي ! كيان اه غ كال اه:

 نال يطق القلاع يالا ذ زوج فخ "ع تيرا نوع زو طع زلزل ينج ل لسجن الز للخط ثلا
 لابو لغه اه جلا نال "كلذ لحل دام ن وكن لب هرج نزع الك باول ومالا نسلذ

 انجز اه نهر اشيل كر اضن فاننا اجل اان ايزي نم لا اذأغ ناك نما اذه نال ير | نم
 واف ذل اطنمأل اشم نيت الكسل اذا فاشن ااًملق لابس اسجل جن لبضع اذرهن زين فاق ليز عز جزع
 هلف نوكم وعبر حوش نيرا 5 ق شهد دن مزيف فال ة غال انشن ناي دل لفبل م اذ ةاسخ نجم ايزك ذل
 نطعونأل المنيب لم قرنا شل ايل نوف نفي ونت نيب دنهل هياتم ره اذن انفك منشد زول كيدمان

 اليل الهر لغرس نبذ هزه أك دوز كار ليج اوال 152 وهو رشم ىلد انب دشن تون ناتاشا د البلا
 لأ طن نبا د اهي د دا يل ل الم اه ارخ هير هزم ايه تكاتف بلش ل بمال كلف ل ب اضل الرع ا
 لل دلل كلانؤم نر نادك درب سلا تح لولا لاه نانا نعرف دح اكد ادة عللؤرم

 ذاك ة يالا ا ةديلط عامان حن هني ماهنف نا تع نكد اذن امال انيك اهو هضتذ اهفؤتمال لل مقالا
 تئايكتس هداك تامه نال ادصل عائض اه اما كر ةئدلف كينج طاتحام عدو هي افك 0

 الشم بز ذانيزط اد بير زب سحلابسم ةساداكدلانعه زهد اماككزع اهرضاما
 دير القنب حان ءانضمال ١نيقلاذ )كل كب قزعنجوباذطدلم 521: لِوع بلل بل ماضل ان اناا ذاك ال را

 لم زدكل وما اه نيا احنا آر ىف ؟ نيس وو اذادل كلن لف راسن لله ادب عيب | هاجر از ندزهزعإ سال اك ئخ |حي
 لطفي عنف سمو نو ىلا ذه نراسفلغ ضال انو دا كدلجلا ىلا لحاكم نادادا ناحل ام هلا

 هي ادا ضب يدش لكل اية تل ابلغ ادئهبلال كفل ةرن نزح في نحت ال كك" طاح ارك ْ 0 ظ
 ١

| 

 ظ
| 
 ا

52 

 د

 للة وسوطنل اسالضل ال فزاجل اما تلف ون كيا رنباذاذ اكو نكي ازكو كر بن كبد لوح كدنح املج راك لت لنسزماوع تين تزال كتم جنا كلن لطل تل بلت هر تعني نيو زغاخ أك ع وتم يمس هت
 هنن ناز اكول انضم نايا طوب كيم كك انسه: ف ااطن كهل ال السس نان كبش ف كلذ ثذذزا

1 

 تا

 مرتد

 2-2 0 مح مج ع ومع سمح وضم يلمح مع 227 صم اسلر صم يمل مي ل اا هج حي سشسسسمبيبيهي-اباببلمس” يسييسس ل ا سس يس سلسل لس لال



 00د دونا رسل رش اتا ل جاند
 ا

 ْ كنا اذنك زل زلت فلل الو ةرننال ئتلان انبإَص اشهر تفل اال اتلاف هيض ا
 5 ا 8

 ترش اكون وع هنلاتلذ ةراتلا نق ب ريلي ظ دان نط داززكد !رزأل
 | للص و 0 دايرعل ناسك اق م 0:
 ْ علوا هاج انج نبا طوول تان قن توبا ن ذالك لع 0 ضي! للا كبش
 | 2 4ماللا نكسر افا ظ اان الإ لوفرسح اببارتبا سم ناز زع انه ابر وعلزرلرطي خاع مان اكس ابدل ل ارتد

 ظ 0 ا
 /42 ب يا "الن ةوكت ينام ز علا كلاب هن ادبعبا|
 نوكأ !ثاعنش جلل ثان لف ىناذاوراثب هام اكر انبئمزلاب ل ماير عجزوا كلر اكل

 ا 75 00 الز فلا
 7 اخيزع اه نهر قع بكي ال لون لول الواط دكب الح كاذبا الكب لن 4

 ”5 انى ِدْوباْبلَم نايا لانتقال! نزت اطياز

 اهب دين السافل لق ناك واَص دنهانذ كانو هاجر ناو يارا لا لاكم كام الن لطول اه كلغ
 الغل اكلاك نال دل ثابتا ان رمال اذا 20 ونزع نافانوكن الان
 ةجر اظن ن وره رعداندر زرع ماير اكس ةانانن دن كيابل اا فرخاوم نإب ب لوي بام مانال اءلايرغ كو

 ابيك لكل اندم ركن الز ركاز كل ن1 8 ركدعؤب انا ابل هن ارب لع

 تنوي أر 10 هرقل لس نق سه ب اب ين دفابت
 اند هنسخل ل زلازل تام ف زفر كبؤ عل ران انلةددت دشن السنع هيل ل عر رع هر 5
 خلف اكنوتمات الق غامادا نكت ثلا ؟كلض مالم نوتستل ايو تولاك كف تر دان نلمس عيل ذرب

 اييولبَم لاش ارنا موكا 'فيخايزد امنت اتا رع رسل للم هنل ادن الاب ايل ةنييزماب راي اك ناكر د عيرخ اسكر حاذا

 عفا اوم 00 لوط اان ويعم داوم هذ «رمج ماو ةراو

 عطفا اب ارا وهيل نلصن ايف لاضرئأمكزل ليلك درج مال نال اياك طبضن ار

 ”ةيابكسيرراملا بم راارنالع]كتز نيدغو لغاز 1 ور والسكك ناهض
 هلع نوك نخل افزش كلانا تح اح بيز رفة ربكل اان اين له اهب زءاشم نوفل ا غر تحل غر جلف

 8 طنوس واو غم او اهتختد د اكمال لشمال هارب هيلو غاي ينجي زون غل كرم اياب

 1 0011 'بيائام|
 تن لقطع لوك هم انهرقا دل شد امج يبمن ارا مسكس م

 0 ايليفلا اايادلا

 [ماعرب ب تج عسس يعوم تيوب مارال ال نمير ايما

 تلاه عانس كانها انني زك لاق تلال

|| 

 زن اكون مرسلا ناكث شرع افراح > تدم ]كر ناكر هاَسَد لاق هت: الصوب عاصي عاصر ماثوهْر اًماص نويس

 ا ١ ا ابيل !00زيلاك بزل عابشاألانة ايا عار طرا عانم فاسد ا: تنجز صنع كليبأل اول اويل اولا

 ةطام+ مارد ب يسع يس سا ءانمكءابنز اور غرم مالك نتج تاكا

 رضا امان دال علت يزل ارز زجل وزن جلي ضرألا كي اللف اتن اينجل قطران تف ذيل ار ع تير ازع
 7 1 هيصسو سوس انهن يضف جالا نذل ثداكا مودل اف عام رئة اانا

 0 مات هبالرتب احب "جب ب ءايشنائَجب را نط نال اذن اذ ائشااعنرتبل دول ؛عانسناهال اكرم اورنلؤةلا |

 اص نيبو يبل كب عد زؤحشوا زال ائف شب نالاجوزقورا ابؤح راني نزلات

10 .00010110:05000051::- 9577+ 1 



 0 لالا
 اولز ناس: دخن د اتوب تيل اوؤمل اًوزعشمل اد" !ةنوقز خل راسل !ئيتي لغايه دج رعاذب اخ اصبعي لح طع ع

 ار طر داع تن ]سن مانجر :ناقث تالاف اك نونو تولاو طول امين نان التخمين |
 كسوف زرلج رمز جل يظل ولا: نكس عل نفل ضال نس يو شمل اعد مننا مدينا

 فهد نانو نزلا ارت اوت اولي هاكر نوى كنس لافاتش لل ارعنم عيل نعد انج جمع درع رادع تع 0 |

 نع اندلع ديوك اكن وتسؤسولابسد ماخرا:ْخْبو وحك لاؤإش تفل اا دال دج عاش سوق هزل خاثح نقل وَد 3

 ملاين امنع نول طال او ذل ايت اموتعل اوهوالل ضل نالت اكاد اهنال اوءانتل اه ضس انوا دان ل ن١

 اكل ينس اكاذ ارا اهنال او ءايهاطس انني ل فرحا ليوا ز ير غدا تعز 200007 هللااتلا

 7ع د احزوجرس اضل زغير و جئراسكس هاني اننا هند كير دلل امنعنف بإب نفذ الاقل قالا فمان... "اصا

 :ةونج اكن اول انهض نفض هضاؤل ا5قاذذل ايل ايات اكس نك ]فلذات اليفة د

 : للسيل عنز بونمرعبخ هئز بزب بوهني غيب وبجر سا ثقناأك الراتنن «تعفءاهسذ لت انبطوزهنت الخ || اص
 ' اقنع نوكبرضرال هل تائزر تنل امنع فول اول اوىئاوتل ثلفس ام اماّشعل نالْجتَن اكوا انهنال اوان فايف ل فاتن لماع |

 0 ا لا ان انزل افلا

 ا

| 

 255 رالنننلن كحل يس: طنل اودشتل اهنص كو دن (خسئب غلو[ طعن اه ءاناهتزن ثلا ذذل ا اهطجزضرألا

 فدان حقنا تانجو نركب يي تنانض اع له! عيسي اة دن ضل اف كلذ

 كاههرع رمل لطف نئاوتش اب اسم اير انو ء[0ل طاق نر تنل هته دخل الانف نكي او:طنك عل اس لهل اسلم

 | كس ذانس اد ؤرت قرم يكوناكاليلفمشم يام قر ل اف ادن جيخام قربت كو ناقاليلفءنم جيا كلت تان اننا
 ماك نيني ارمواذ ناسنا غل اعذاز هموم دكا ةزناطل نسر هرم مل .اون درا وبطن فان راقت هو رتح ع

 ماوس انس زل او اًناص نود سول اؤسو اسوا ضلك انتل اذ بر اف زكر نورا ع كام هانز ع تان صدع

 "ترقق هاك: تحيا ني راتدمس كري دهلاننغ لعن نازل زلنا اوال انطن اطسإيؤشلا مانا اع

 نب نعل اطاننن نان ةرأهلخا هاما ٠ منهل لن ييدنبلا زلال اون لون المات احط ايزح

 ا د اد اوراس القخ مانع نزال انشط انمي نايا اهلل اكل
 م سمس لعب ال

 هدام كا

 ة ل يل هوا
 || تان نبتحياعرحلظ ع .دع بكس اًءاصنوت ل سول انبافسول اذا !داضل اال السن كلذ ش رابع ال ف قت عيا انص

 كيب طنوس تول نيطسو خاب دهان ركد تنل اذال غل فالك از نوكال لناس انا متناسين يزعم زع دع | اذص
 كارت طغاة انذ لعاب ةئادنعإإ انلاسل ناني لعاب اطض نغير عاجز ناوزعص ينبح ب زينت

 اشاد نيدو ران ناطر لكس ا امال اهزعر لادا اكلي ان اهحاتا هم كي قف 2

 خيا طلاغ كلؤس نذل نيلوخجن اال ننس لعالم ل اخ ناد ءننن ترن اهفدصن مدام انزل نال راناذ م كرابع |

 ”اعيعانهتلعئالن غتماوؤتماط اذهل إلك دج منش الغل وتكون يع ْ

 اهئقام اهم احرار كلضرال نس هلال فانتا تنال نج له ش ناوذم ...<ب .دنعوهت لعلة لرجتالاط :١

 رست اود اهينمدتل ايزل ام اك وم ضرع ساو وع سيسبب اوضزيانالا»

 ا ووو طر ريس ومس ةنوواتاودب

 اك ىمسلاةدبامربألا وأ الذان كودتصو كيرف نادانلل



 طرد يجرم دارو بانر حرا لاصحاب اهنهاطرا نقر بع از لظدعس كيم دع

 رواش هذان رخل ايي ل هدول نرخ كل ام هين اني شد "سو قرص رضع ل خل و ع قدا نينع فر ع خد

 لاداططاهئض ضان انسان اطال ئداذاذ ةنير اقرا ويل بنا انينفف حا ثنا اتا

 تقام نات! الز اماني انسرغلاثزمجلالل: 2 :داسماس تل تحرج لكيت ربال سل 52000
 ا ان انناف ضنا طلال معلب )نأ 03 ي عملا الكل ذئب ضاق انزع ع رخحتو نان اناا

 م و لا اننا

 ال يشن تاي اكيد اذ ناَمْدج عن جم انا نلختد اذار اخر ازين ال نال طحتخاأل اراك مح اني داذأ

 ”اتلافرحد اذاني دس مسد نعإ ابني ل اطل )ال طنلمداق اياب رمد تعايرالاةهجاتل اها خ د اذن هسنؤل ال

 نيس كب دوج ةلض اخير لم سل اذذخ نوبل انتا مخ ل

 9 ايي ازسملاغنمكلانل !ةياتلل 11111111
 86 زرت المت كلنانف شجن اكاذ ةؤ شعرج لا نان اناني نهيان - كناكاذؤؤ نعلم اش انفاس تن اكانؤؤن

 0000 :اانينن ع ظد 0 امرا هتف نتخو انسخ اكان يشع رنخملا مضل عيرا انهن نيشع

 مطحا ين لح اذ ث دا از ريس اء راج لونا نوبل سا ذهن نيلثدرضجإ م لعاذ ك ذاذاذ# نوب ماع كتان
 اين نعال تداناقا نين لوزان هن ةناسدالزربب وتلا نجاننفف (ناحا) كندا اذان نيستا

 ايوا وكب انهرغَص دب دال نتج نال اراوع كانا نوره نا نالوة طخ نيت حرك فربأل نكاد نا امو نزعل
 تطرحها مانا ,ريثاي كارلا للمال ةددشلال كن ناك خل جل ارازل وازن 5
 اق انخا ين هرب داو نوبل سامع الكفو حبر ث خلك فالح ةنامو نرشخل الم تداز انة 00

 ما ياخ ةنانيعو انف نجلا اذ ورك اح افنان عاج لين خيتي بنز هل كد نافع ا
 هناي 1 يصح وع يحل
 ظرو ان 6 نينسسل اخت ثكداذاذ ةنيداورخُ | نوم قنا ورجل شن دا اذاف ثلث قرح كلكد نوبلر ةماخ نب اهيفنألا

 ا و 2 لك: نحن كخزكون ثداذ ن ننْاَمَر نعل نائف تدازاث ننعم انوي ان كدا ن فرب رخال

 || نهتاك دوش اهن د لق اماومل اربح ا: نلرءاتثمأل !نلهزمن كشلكراه انساتا اتنضأل !نلدزلو ذ نوحي أم لن رتل و

 طب دش كاذب سلو ايت لوجؤغغ الهه بلف منع ازعل اًبال !'ثاعل فانضإل هدام

 قالة اتلا اًمهلَط لاب اًرذمخرعلسملاو ةرن اص ناكر عر هَدارورعاَس رال اكل شلل ارا هلل هكر هيلع

 ةفاننخ تب اذ نبذل اضل جنز عنب نيف اذ ئينضون نادل اةيرخزكةلنالا

 ريما هاوار ضاورطتا انيفنئراَواشخ تعب اف نارا اثلخ وح تل برب نوم تاني

 00 نيه علت شان نرسل نوبل اذ  انيعنهنيعبتنتو ا سنح ثنعإب اذان ننبَسَ اًسنح خلنا هيرب عا داج ا هنت نيئس

 لا نفؤ طاح انضر انو نراشع نبل اذ ننام نيش عل تكن ةزؤكاكئانإ انضر يزمح ! انفورط نال شح ان ينم نسل ثنفلب

 دوكلا لال دؤن يارب اهنانس ا قربأل جزم نول نب َنيسز كف رق حن هلك لان آم نش ةكحا) كدازاذ اذ

 تالت بل لك زطناال ب نس وسيسا د اسعار انئانتن الكتل ذاننا تنل ماؤمل العال تش

 |: اهني جر ادن ذو نيعرا ز رباسزال ىلا زكا باطنه زم نيت او عش للف لئاؤنا كح
 ْ قيم هس ١ 0 مم نكنَندبلا نترال لانو

 أ لحرمان تملا يحل ازين ف ينحت نسال طعس سر

 1 تعش تا جنب كسا 5 اا يرساونل ريال طخ رو كلاما مئوت تيقن رو
 2 بلع خبر حوا ير مشيون نع : دام اكل دبع بحر لؤمل !بلعر اهاذ ف لوح نبع



 برم !ايضربلكن ناثاشانينن نشعر ابعت داذ اذان حاؤءاش كلذ انما فال دامو يشع علب اذ نانامد |

 غلفخ تلا خرم رك مق انيضوبل ماش[ لت نينه لح اون[ ظزرج امل الغ ثتذناذ اذا ف تالاف ل شم انين نيا امل انضم اذان نش ام غلب 0
 اا زا خلط عيا انيئنض اذ تاز اذذ هاشم كلث كل خش انين نايل تمل اذن اناث |

 طر دنع كلذ كوع كَصْرَعَم) انبزكالاف و ةىدسنلا نبل كادت ةاحانو دامكَعرْبلَو لواللمال اذان

 قدا لانعاش انهننن كلذن ثضلب اذ تلال عءلوجن يزين نيل اى ذد كن مب هببعتيؤل زم لعل اطاذننلع فالا
 انلم لون ازبار ساكن اطير نا انلز انتل ةزجرلول هل يطال ل كهل ظل لت ظل اكرام نعاو ثنداذ
 ةيتاطذإإ اود اظل ام جامد بت ابطل | القل اهنا دانشاث ف ليسن قايل انوار اتاي وانجب ف
 "ق5 ناذنمال اداننص ا طنتلاذارئ 6ةطبانشلان اممسال ارايلغا طانفساددكل ا انضتل لذ اند ا انهن انيس !وَءلبال اعؤجرب دازلا

 50000 عادم اكن اوه وورزعا لَو كرنك غلا اهيل ذنل لنجل اذا ئتشروةاهناذسس لت لبأل كو لكك اانصتنا
 نت هرب سار حب وجول هنن ون ارب كبلض عع ثمن يعش ملؤاكزلأل طلعو لون زن هيض تلععنَو هنضنع

 <دؤملاف امد ان اضضَوِهَو ىدوماهاذ هن ان لول زبال !عوجرلالب انفم مضل فن طب انسل ان اننبلال اء اهيلعال اطانغن لمجال
 ميا نانيئ كارم هود ام تح هتفاونمر يضل يلوا كلو اء انش از ككس دن غابف ضب ان ابتستل افانمن سا زكر نب كما ايدو
 100 ودجر شب نحل اضف لف اشؤث ا اهنا الع ايمن وجر كاان انندهو نيت اثاث انج
 بلل ا1ءالو حن وكيوز نحو الوهم كركم د اخك ثبت نضؤيف نير شعل اع هلاك و ناثانزر شلل واشن يشمل اوزثاب ان
 اتجنن: نش شياو ا فذ كلن لازلت بلة م اذ أكنعزرح مب هن امرال دانس لكانت اللول اوه ولو
 زير انوداجرسبل لاو لت! نلع هتنارينيإ عرف بلح نحرص خنجر ضقت ننس او مصانع خيش لوم ليخإ حلعس بولا ْ

 لم كالنن نا ظن ازا فنا الان اناا نه نسا اذاف نائم ينحل اش انهض يت دان اكان ا
 سوس يسرح يي اوت ناذالو يره لنؤلال ناشر زكيض سكك اذ نائل ||

 يزجالو اكن افاد سنن لالة ل طال دانجاقاهزش ل هذ 5 : سان

 راقد زن اعاشاك ا|ك ورغ ةالل دع اذا كلوع !كَعَلااذا اهّْررَصِدَس ام اود لبادا ان دعلا اذني وب امئابد

 3 ونال فاتن نلعب زغيب ارب نغدح كن يسع يوم هاجم ١
 هلال وكل عرضا مل ازوخل اه درع ندم ينال دعت داب طا تل زا انزل خال ركل |١
 معلم رفا اوزيل ةرينع اهل ننةرك ينفد اي! وكل او لام ان اهينال' د تلا اهذخالوإ شلل نط كاي تندد دا |

 وم ناو ككل ارفع نم امد كل اردتم لكنهم نئرزوكاب الكأل نازككل هن تحل هنن ور ى ذل اةهيعوب الذ
 الاهل افدباتل كر اوان اطنل كااماذا ثلا هيريص 0 مم اورد نلوككولا

 2 بانراهجر5 ومس سي د يسسا و يطع

 - نضالية ينعتضال اناناس لل فل ف خيرات الخال طمع ف اهتب امن ند

 أ كانه نين قتلا يطزم تنظم اذان انا ذئل اذ 2و9 نال ان اان كبة لكامل
 0 اوئلود اننؤنال 1 نماشل !تلَعمتل السير عاعانس ب سن اْمعْرَعِرحارعِزء اك
 ارضهم اير علجلاذ دالي يزل تل بلع اوبال كفل ران نعت رعد امص نايشل !|ككريلا

 | دسم الايجرمزخابال : لوخاِنلَع لو تخاشن ثلا ار انغصنمذخ بال محايد دو كفاك تسدد عنادا 0

 | نما زج نجحت ادب نينو زع رامز ازيشاه ن خه زار ب ويعبر اكسب اني ةزجملظتنال قش زوكذل رس ذمؤب نانيجرل | الصأ ٠ مال 1 ا
 | اهيل رج ةجزن اهدالزادئزل لهل ادشظ لزم اكان ماسالا ئتزسماةزغل ليال انس هنت تلف لمئات | 4 3 ٠

 ممل لالا كرات بنيان داعم ضنا شم كي نع أ ا 37 يا 4 :
 | تسلا ةلجلا كو ادت ذاع عدا يبت يكل 2 اهانألا اصأ 0, ل ) 0 ا
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 زن ذا اي دالحن غبن شد عدس اليعم 9/6 اذن ناكاذ ضن ل داب ناهنع 55 لهل بينزل ل

 هلا هكع هلل امس هالو بني عا ماعز اننناُمْعددذإبانافناذذاب اطمن تع يدع نادر تلد لفرط اننعاتع تكلا: |

 اكد فري لورد اها ذيل ل اذق لوح بل اذ كر! بوش يغبداني:طفز اتم جن لابزكن اظن انه ]ند
 ااطندلاو,ن اقدام هل الوتر كل انيللذؤ انهخ ةزكرلهنيفف لؤح بلع احا نام وضوم زكا اذاك ناطكاذ !فانوكرلا اما

 لنسب ءوباد اظن. هيككت وم هنزظفاوطم ذلراتل اشبك ننهزشم جنان از اطل اهلل اهبل انضر ذوب النام
 تباطنال ماب: نبي اذه يح اضذل ال!« تزامن دل اننا نمنح انهزم الانين ديال ةعكبل
 :ةتكدنادبينطامامزعدانميغدح مدع اك لن يقل كلذ هس أب ابان غامد
 ران اهلق تاب ازطنجب لقد ةناؤغا جنا أك كر 0اذام نس ةانانهل اب ملف ئيهرلال ذك قل هكرهنلا:
 رطنلا وكر ماش مانا خيل لزم ابلغ لوحب خوخ: قل لوح تلح اها اتي كارل زلال انضؤيل افا

 انتناربغاطباتل اكل تؤلم ضال رلتلا اَمْيِطامْمَعْو واو رجع جال اكرطنت البل اوال نا الود

 عيلان انما "ل ادور ةنيزكل هيب نينا اان مز ةزي لنج: باببامزكة ضلك يلا
 | ننوجب الاون تلا: وك الهخج لياعسشل لضاننملال اتاك ؤجول اف ن تيان تخبل اق نب نسال اذاهاَح كل ان

 أ كننالز انهو اهبل اهيا احن ب اال ثلفل ها, تد اح اك بات اجرب دهان اضع ذيج م وع :

 انتل وزع اذار تسلا نوت ووك نحب دحر نإ نت امال نحل ةؤهنللال لاننبل نال ل انقل ان عنصر كرب ادام تعبك

 كاان ننال تا ان عالق اذائنفلتب نلعب الث اير لجل نوك,علالغ ذ مئذل القلم كافل نه
 اكل ) نأ وقذف ل راندالا.انالاو عدا يرد كئيب ئن هيزرنإف كلاكتان انة نان

 ناكر نا دوطلام مشل تقمع اللف ذ كرم ادن غن ذر نيالشن [غ واني نع [زعتعأك : 0 5

 | فكه نبت لام اق كو ملك ارجو ذلخ ان نسومزم زاهد لؤغلاعذ اخاذل قضؤما ند: ئلظن ةذ اذ
 | زمغلاهخببج لهل [غراتل لقاقتعإلانلاصل ذاع نط ثلق أك تنحط اذ تعا ناكذثال ماو ةنل كيل
 || قش يلهيلا كسب دزونإ موه العن الوسم وال ايل انشن دربال اطناؤانسسل فيك كل الاردرالف نمي نس
 ظ اةرالخل ل هضا وكر دسملال تان نغدل امجد نال فز راشل انقاذ ؤرع اذ ركب | لعنه نعت امج رع

 | هما نينتلإ عن انزكل»الآل نتن نضال غذ دنع هراقينش عرب ناك اق ذا ماب اك جرحاذذ جلت خلع
 يدخر غدمس كسب دنبلاهدوعدئبت لعل لاحاذ قاب انتا نال ءايطتنسال الغادشب ثبال اذ اهيلح ايها
 ظ نعرف أك كب نمنع نعام اكمل العال ينل اقلط ضال لف مالسل نبع ايبمب رع انس نر هت ادبعْنَعلَع

 | نيل ا اصرركب ال ذكك نذل فران ابق طابا سن غيني مزع دو ةزهؤز عا اغيب
 3 واحلا لطب لل زعن اكتم نار ناؤنمزعول روبل اكبر دخن تلفزة الغذ دال ناك ذب
 اغا كللق هناعبخاإب انتل ةونفل اهيخرت تسمو كمر غاب زها غعذع كيس الث 05و نبذلا يرن كل لا
 اقانيزع اعجز خلع لّضرع أك ركلة هذن الق ثدنملال ن اكان درك لمن ةخادار ا اذاؤه ع رن هك كر نو
 الفسل وم ناو دوك بله ضيا ةر ضر خاك5هنف لوزن ل1 تنير اتل اهعررل ال نوككل جل لغسل نلف

 ا نادالو هالو اتم جيرخ ام كلا ل ئالئلف هدم نخل ناك كلا داش ءاكذ يخاف زج خر لع نلف نونس كل ناجح

 ةلللؤبنبنادفينال كل نلف جنبها هبه عك عطب خو مزيان طيلة امج قل انو تن داع
 هل فب: «ل زحل كلل هاا انك اهنانف لوو كلذ لوط بنر اكل ل ارنؤِن تلا تفسر انقل امداختمل اهنا

 |خلقدمس كربب ناوعتيرعنابروباننبلا ا كريخاذل ةدانيت ضمانات اجل اذ اذالزخا كج والذل: ثااثلاز او

 دعرملدا اهبل غيابك كوب اسمن لهن لىذ اال ناكن ادلع ذوكوال ف زيوكر كي مك( ب
 نت س سس لل -

 ا يي



 ةعوضؤم كئاكنا اهنؤك ةزبال ]فرض فم لم لضم نلعانؤك هلع انال الجر كلف جل جدر اشل تام ال كفك ف ةزادز
 هلي هير ةلال ئث عقاذل اد جربلد اذ ماغ 2 نبوج زلال اك كل ذهنك فل الغزل كفل زينا ايالوح ننع

 دحاكل انل كلازدلو كب فما اس لام نال 0 ل انهزم وربغين امهم انملذ لذ ءاكذ هيل ال ان يحرم ذا انين لال اساس

 دن اواي اهنا اضن لغز ضينفملل تانؤه ماو هيي در ين ننعم

 ا كان 20111000 00 ناءلدنال 5 ,تزكازرتمزبل

 | دك خيزغاوبمرلاطنب مات كي لوع بلع اك اسضد ناك ال انن هوك لعله وزنل ل اس هبت ف رند مج لج رع كنس

 نخاف وتو ا و هنسزكك ل ايل اكل كب يدمي نودع د يع 0:7

 و ندانناو رزان طوس لب يحدها اإل كلن نخا اذاكر بك
 كك ةلاس هي لذ نب كلج علل اًميلطاه دحلان نع! ءالاننجورع نبيل ضد عاذمل اكل اهل انزع

 مي امكن الزفت جب لف يف نك نان كزم يقم فيز انا مع

 لضم اذاني جؤيزككو نبال ليل صو ةزاد نتج صوصحرو ؛ذي ان ادخال !مثومع ب ايوه مشعان مند عرض اذا
 ”ةنر خانم كك العجان ا امون امراغ انيضءاكتن انني غال انش يه 6
 انكر كو نانو قوتك ان دلابل ابالي وان لهلز عادل لة هضادن ب ]ضن الكل صنائع

 ١ بفضل زان اكد انااا نامت والخل امرؤ ضم لاف ابحت انغةنبئل ون
 لمه نكسازن مأكل ال لحام هع ان اناء ذضت ذل لزم تلغانم زلال وراك هلق ذم ناو ونعم اطؤما
 همز هريعلجل الع كلان كف بخ اَماواهجوزب ضل انام باظنال) لل مم تلعب دل نبك نواز برع
 نلعو لاب ننال ادم لغوكرل ليال اشي دن اون اك ماس لاذ نآل وكر !نلق بجبال باكلال ما هيل اتلذ كذب
 ركل اع بعل اهرموهف هِي اف لَ اند تن اكن التل الك ثّسلإ ذل لكان ءاشمشم ل اير عاذ ورغم 0
 نادَعاتل ابنهم الو زكر نام بيلَه ل اون ل ةائاه عمور نادانن د نوكى نازهملإ عمل اساد زب انتل الون

 ردن نعاجرالا اك يانا لانا ان لاذألو ا م 5
 مل لسن اَع ناكن إذ كود ةلوؤع نعل وجْدَ عوضؤم ل اهل ناكر امال ناي التلال دعب

 ؟اةأنق نلحإ هير امش د نان د ف:نطع نعنع نعو ا غرب زب وعم نع وين اسكس هنيئا كن ثيكأو
 نعن اين اني اح رز بس اكسد كز رالو دضغنال ل ان دوكراهن دان وس ىلا

 دز وكل رم طعس ا ءاش از انلشل انتل او رسل ك:عئيرإ ب وعس

 داوتسْرَع ت وغم سابغلا نيني غدا غرس بم تيا تاع فير ن المنح عل انكضت نت كو انصرفملا

 همم راضيا ان فتان ةوكلابعنبنلا تنباع جهر لقال كفل ذاع

 ا و ودي !نوكل لع ال كل عر هزبإ ابان ال ووتَعناوْعصع نان باستا ١

 5 "راو ءاجاذ علان كحال اننؤوكدل اطياتن ثان ةطج فان كو ل انومن يؤجل فري! عباذل لني ي نجت

 هزغلادل 520 اتلوتل لة مهر اهل راسو اعد وبر عرار لعيب إزعلَع اكن نزعل ا

 هرب رع[: دج دخازيزم كح «نعزم نزع !ناقلوجتخال ل نمديمربح كر الن دنس كال ذا وك تلزم
 خد زيد بسب ؤثتيتزبل اكد ليان اد: كذن ناكل تابت البغل

 بعلوم اهنا اذال ذكر لع تحب م جنن إتمام الجال اذ دول ل توكيل ران تل النت نت لب اك نان:

 | ذوكذ 100111111 لوعا|[

 | فطرته دن انس رو نجيزدزب نعد نبه لعلك زكا بانا ناك وذكر ف اذهان ناك ان اظفأ|
 ربا اغْناكَناَوذوكد هْناَضاَنَه انناكن الذ 2ع سافل ننال !:ءاثافنعن ل هال لخلل ال كلن ل فتن اككع

 رولا 7 [سب) ؟لملا) 0 0 ,

 10 د 0 تك و ا 1 دع دق 1



 4 7 0 3 !ٍ ا ل ا

 20 0 احا لا ياللا بلا رقلا 1 0 5 5 1 ١ 5 رفا ِن : نال 11 2
 جا را 2 2 كنا هكذا 3001 يدل 0 وت امو ل ا رار روم ىلا قرط لاا تكمل 0 البال

 م يم
 0 ايان هد تلاد نون زعل لاني انانض زي نع بانإةدحاع انتل 5 اد قتالي

 0 جلنار كك كانو مني نم كر اان ناك ايضم# :

 ْ | انتنط لس فرب َتلِغاذاو نكتار داخوضؤمتناكافلل انقذ ناتي الان تار نلارئيهسإ ع تنغ ا يلا

 ياابو و بيو دعا ب نينا اهياعر انو ضناوف جزع اميزأل سبب اكمل ل
 | | ديس بويل سد اير هك كَل امزّرهش !هًسدادع داؤرئش زج ا جال ف كتل اكو كابتن دك حاذاليرغقا .
 | ييبضلغما از نال ةكرججادهقرنر ترط ب كهتل ةدكرماج ذاكر نوبل ملوك :

 يوم نكربت كلب 59 تبلادامؤعز لونج غاغا ل لزج ةماجأ كن عيبا
 لح اذ ابوك امان كذا اذ ةكد ادا ين ثلعال اكو ضم الريال نبل تنال ةلالغتا عدذا الخرم الغ

 ابل معاقل فيرا الج 1غ سخر ناو كورال بخلع 1ك اثر

 اا مم رك يار الانؤب دس هز نال كا
 رعي اعل عر خارغدمس كتان اًنضتانن زج نيه ز<د حمال, ننال دهرا رح نتج ا: تين لع تبا ذر
 تا انما انباةرسالذ اننا سم مك اق اوةدبج نعاس ذ اذنك زمام أك رع[

 هع كتان باخ اماهتدين د روصال لَملَو نيدل اكل ارجل نينا دسم ةّجاواكَدَصْلا اماه ثالثل ا امان 5

 ال زك ينل الاب قربا دوج لاق اسنان داتا بص زف ع نلت

 خلملالسرالا بوعي ضوبرم نور ناّيشلا أك ]ةضتوزتضاذاتطؤاد اًضلامن ضع نسر | ير زب نيل الصنع ناد

 ل اوما عنز يوم ارانصةخاكن التل انعشادنع

 تا رل تع ادن اكل ا ان مرج خر دسم تيل نضفلإ اقل  يعزجر حلب جزع كنا
 نعرجزعالل اكشن ناوفس زر لع احبس مننا لغانوكذال بكل اسي ناكاذ لع( رطل وك قرب دول عل انا

 بلغراد ضب ذازاتجزبغد انباع بسح ادي غدخازبتع سناك يا
 نع تلال تحل اه عد نهب اوي غ والوعي ندخل كبد نك نبل الان ربت ل هبات !نططْزعْمِج

 جلع انا سني غب مش ازرع ني دخيل غدجل خا نع كم كو ملوي نبل الث يزم ان انهي اضف ناكل ذي
 ايضا ةربضفلإب يعز ر ابيع زكر تحل ل يجزعدمس كثي هل نب ناآل !نلعةوكرالل انه ابل ان عزسا

 لغاذ لمحرك هيوم كك كيس هامزباتبد انزفراتصتييصرع إلك للان لجل اا |
 اخد اقع اجب[ ضار لل قرعس بس نع نوكزالذاف طعْوَم ناكاذ ! امون

 0 اهْلَمن كلن مهبل 6 نمذن اء منال ام نع نوكتر يعل اهلاذ

 وبابا كت هزل اذطم نو لانا ناكاذ انت داال ذامدؤان لام طفح ذل طرب موز من ماري ناب
 اسال: ذيل ناو كل انيلضتيزح نات النكد انيِلعاطلنخ اننْضم ةط ال تن هاغ اربع كتاب نر وش !يتتمع عر او

 "ىومزعلبضفل ازبز عن عزب تحل رار همن ور خيم ناين عدل غد اك نال اذ انضم انك اهانع نان جس

 انيعانملا 5 يم واكل د انهلَعََم انهخانب هلل ماهر اثبطم نعال ! تلعن !تعئ ا ملل اس لوك

 كارل هت ابغا انين وامن ازعزم كلن دتلا بلغ حاس ديرتي كي سؤ عماني عع ظيتل رع
 | تنال ة طوكر تامال امرت نتكولم' راسل لككعاشعسبال نلف كانت من ند ادع اجرت اخنبز ورعد خإ عع 00 بالا

 1 ا | كولا اني نالن!فتلعش ادجمت لعن انسز طادنضو ن نعناتل كك لوالي همس نال كف هرج مال

 [قتوسؤس هناك اهناولاذ ا اوَلَو ت تلانلاز اناكولز ئن 2 1 ا
 ١ ىلا 1

 غب
 ذي هم وضم لذ دز نوال لوح بل لوب تجب نكرر الل هن ايل ارا هك دعس :انلايل لحل ازيع نعناع 0 "6 7 ل )
 0 مي

 ا.( ا زغناذلك عزم ند و1 يزين اقلط اننا زر ابي دلل ابق انعط كا انج 5 5 1 7 5 !! | هع

١ 



2 : 
 ا 00 6 نجا ل ناك باق رهن انام دنع ناك جال اناَوْفمي الان ف هزاز نوعا اه الكزس نمالوهتمإزج ا

 يهيرإ ناسح أ( ا32 أم هننع تاك ىلا: لوح نيام ات لوب دكت الز منطق ناد نبني اعاني مامن اكن نهز دانا فو
ّ 0 

 رق,“ 0 0 اعْيج امياكضموا ناوذذل اننا رهتلغل ءيمذتل - اندلاع نامز داتصإ مت اضمن لبن نطعوتتف وزع

 7 0 كزدانأع * حمر كاان كرم فلك كمل اهدئان َتاكلجد اما لل لكعس ارئبعوال هل نيَلعد هاند هور داني نشا لوح

 0 لجزت بد

 انني ايو كككو نوكإل ان لع تجر شع نبذل ان الن اعجأارريج ال نوعي ريل ناقكلال اظب ادلذ وجدوا َس ف ان ازا:
 / زل يا فلا بولند وعلان نسال :الختنرلو] عل اما ف تاغ لاحم عتبال انتي د7 جنم لنج هيرو هذامجتشللةلنف

 ا ؛ل'| فنك انإاك لاذ ان اطيب انياجلم تال دل هذ 500 هادا انارخ ضب انيهوفرهزدانتاسدل تكمل

 2 | 6 "عل ةلضض ال إما رنانلف ل كلذزاطتل لو ل اهناقمان ل ثول اننَملَم جو لوح اندم اح
 ن1 أ اذان اطيل اهض زن هلل هكصلن خذوا نمد دم ائلم انل اذان ح در ظنا ضأن

 | هبل: دنا طوش اطل انف وكر بحي معيد اضن اذ فمنك ن كوك نرخ وطول طعس دجاجات
 00 نال كل ذزاثزل ةامانموا اًضراو اراد اهب كتشا اذ ا3تللاان الراب وضعت سال لة اورتن انمصلاا

 هد ما داس هد تيكا اتنلاءيلكر ارت انه هن دوب ناسف ةكل ماهي

 0-0 مالح ناولل ةترمؤي م اذا نوككن اال اال كفاههن دوب ناكم انمدئرشاَعَن واس ثّبه فذ ثان افون نبع

 كت انا ةأيتيل ا نر واتاذذ سم لو انك امان! يرعشيبال ليل الكت لال كلن نما نط فانتم
 00 !ءاتل اىكك ع ةراذكةداذإئش نلقرتسل لاف حوت و]هنج لج لن هبه نة ديكر نة لحاكم لاح ل اس

 مات بع رجول نالكلال اطال زغب اناؤنس نانا زج: تيان اكتم عيا 03

 بهو مثلك طرأ لو يكون, تق و اب وضل او بكرت ف لح الط ل اخ كامل ناكل حد اسال دلل نو انش الحزم ذا اذا

 امك :رانكلال اطبال انس مهنه ف! ظالم انظر وقرر الاب انيلعاط د اسالالبب انهض تكاد اخانشنل ارافزم

 يي ا * مروج ام انلهوربزج5ُ شح ادب بحاول اطانفسا دازادج

 نشل امن ودان وكت جدام .داموشب لوح لعد خامس زال او ل بل ام اني مال اناث ولعت ك لن ميس ين جاةنه كيج نفي

 رو ا او كيث لملال تلا ووكر الغلا, نني عزي لا ان عنس مر حجالاف لوطج كال جاط

 سنا اذا اذه اوس بجوم انجب زدوطعل اضن ثول امن نهب انبي لذ بوع )يخط اوه شل ذ ناش لس هن طش انام دار قم اور اةماللا

 2211011 1 101 1 1 زذ1

 نغفل ادة نال لوك رانؤ 2ك ليم زال نزح اهتم نفر ب اكلم يمل اوضلغمف نبا لوما اينابونمنل لبس تسلعال
 ”وع نع هب كن ىاوالل نا: لفض ماذكر اذ املا عد عنك تل الام ازقش ينال كلف ل دن رس عزب زال
 ئدؤن ان اةضزنزكواشضنال اعئش ننال اكظَم وم عدا يمنا ةوكإ الك انيش ولا اواصْدَسِب ن ادحال ارم لعد

 ْ كا للبالننح عض ننفذ نجأ فنانا زخاطأ عا

 3 رد نب دزل ارسل لوف 4
 | مدر ذوعال وو داكرلا
 لوادر ول! ةعواشلالالع *
 / دز اع ال طير املا ديل
 ول ني اناخ مركز ايزقمساال

 امال اكو ددرحم انعم لوا

 لهسبا نعم ل عا -_-

 ل _ | ةطاعانزا اراطغلاز از ةلوكرل انو اججاذا انهمضش ال ١ زكر انن لنبيه نا نول م نصير هانا اذار وعنا اضن عدد دفد

 0 ا اتا ارينا اظلم ؤم م اكتس نانوزح هواري غدن زغب زجر تكيسبسب ناظر ننام ز زغب 5
 4 0 جاك“ نم اع + نجع ديل لدن را بوعنيرق بويز اكسب خوك اطغل ادب ةزن تل لرتا رج خلات ملاذ زهر

9 

1 0# 
 ا

 ا 7 ف اذنال العزغال اهنا كلف ل فرم اال لاف مر اد انور خ وص اتم قزهش نإ » كل لق خليعل العلن ل نهتم هاا

0 0 10 9 



 تستحم ربع جسيم حس دعم بلع مع تح ا عاصم

 هميم

 2 اتا يي يبمبتلال

0 
 ا
 ا

 كلَ جان عضترعن ابين فرهتل اتلل اة لخ اذا وك كقت نان درست رمايه ظنا اطمئن عزت هنن ادليعأب |

 رس سل -______ب_ب _ للللسسسل

 مد نا :اؤهش اء امش ص 2 ا ا
 انت 514 ةاتالاوزل ضدنا اذا زلة كوع بضخ افون ]ادا ئبسدعر جل 'ناكاي نإ نين اذ

 ضف انس كل َعَلل لبنا كلك ابعاد اب مج الا ١
 5 اخ نبرل نر غرك نيزك اونس عيبه اكد زع ا نوعرج ذاكر رماه عارض شا: اش ضي ل

 18 ما

 لسور
510 
92 

 ا
| 

 ظ
 ا

 انيلجانز زوز ناك اذ انني ترك دبع ربل ث هسا خلط ةرن تيكتجااهتنلا» 7 لوح ل اح اذ رار تيل امر

 اكل لبشار ناني خب كلذ نالانيئيوحم ونت فو لقد ند هتان اتحد إد أ5ك

 توه نب وبن عانطنالا ثوم نس انل صف عدم كس دانغر لغد عذع 5 يولنم هت ةؤرظفلا ام
 | اكغقنرع لاحانان انخؤل اج نير زهججن ذا ثنش اهجرزحان نجي هش .د_ اط]خ نوت ج]َعش ادبعإل تف تلذذ

/ 

 أ
1 
| 

 م

4 2 
7 
 خف ا

0 ١ 

 ربا

 كوع 8ص خا اذاورت“ اذال ايجابي يل انزل اوئشل وطي اذ ذا ك2 لصو اهجرح ادياَعْؤَم ل ةدحاو كد

 نيل او نيف لغد اثرثحا ان نمي تبئفل ف كلان نبت ضي وزن تل اد ضو ١

 اع نغم انساك ليال ل ننبه اذانجباكان انة كلن لف ثنش :ش تكاهطتامْىتح ايطاخال كلل انهزم

 ضئلثلب هرحالا رم نكت هضاوملا نخر انفع ْغْنيَو امل انكر ججلغلا لذا داتئاَع شارع انعن امن

 عمد لعبا ةوكتل عل اسكن «كعزنجما نع لب نع زخ هل عع عدس نام ان هني ساياللذ

 *ارقلفةراجن هان يهزم الضان طن يونا علا اهل ماضل ثن نات تخجان ةانهزعال الهي دوا ن ازنكمال

 نيج زتر خردل ا كك ضل نيواتحي العا عيضوال درس اهطنش ايلغنلل امنا نج نإ اهب ثري اوان نر ناد

 تح ا مرحبا ث نواز شلل الازواج خل خلع كانت ف تلاع نر | تحن اهلي غ دشن رهين عقر اهلا

 مضيع اى غدر 55 هدضماذال كيكو: |ؤقدهم ضب ف لال غل ! اخي نوكاياشيلح انتا كاف نائم

00000 
 نف اًعطامنمال ام ثمل ا اذا ال نكو ل طعم اذن لؤي لتس نور خلال اهلنا اذن اؤ دعت تضاد او تنل كرت

 | دنشلاب !ميلبتلث ف كلذدنب كفنان ا اًموكت لذ كم اهني فر هش انس يل

 75ف تضباذ ملول تكل باج و.لوح بابي حاز ءالب وت دس وكل الخ اهي بارع لاوس ىز اطعم ون ناك فلسا

 | ة2ئاراص كوالهشال مهل لف ده ثا امل وح ءاننلا لم ناري اتل المل لرب اج طتسخعلو ل !ءالشن لضبنعل انف هاما

 اكنهرتجن رخل اذدانز ا ا نإزعل دنع هال نال اممسل 3 دين الو هدافدنمال اذ

 نجا اع امل ام اَناكوا انضنلا اند لو !ء ادن [لمجوا باص كلرال اطنلمل اَناكاذا اطصصخغ ةصيصغ غض و عططنم لال كف اريك

 ة:ئازل طع! اند هغضنَو اًمنعلام فضن نوك] م ره اسس لذ ةرلنل اعنا ينال اغا نزع ازدع

 يقرب َن اكو نل الَحَ لؤح !نلع ل اخوه نف ثلن» اهنيفا راح بكرت ميشا تعاظم اننان كلننأدلا عبو نبنل اكزب

 كلذ زر ناوي شم از دفة نس عرق خرا عيوب و راس, لد رم جدل ال ومش اخ سخط ردك لاه تل تاكو

 كلم اان بنل ادع تع ضاؤعزٍ د نجح انزع جويرع منيع روههجز ندي لع اكل نمحاانتلفا

 !اًرع ورح

 تأهب هر نم كش منج م اككلؤم نانا ان نزع ناكر رنا ام بنصب يشوع !نإ علو لات ١

 تالاعع وينضم ف ناال اب اتللؤخرتجال نيلوع ار وج عوج هزل ذهل وهب هفصر يشل ازنم دوب اكل املا

 0 ب مطوع تراجي هرم هاش الرحل اذنه خيال اجب امد كال خال

 ركل نزيح لحم غانو اننى الان تار ل عنت فن به ةو)تن وفن لكي ذل ايلبط تين
 ١ ويست كنار 88 اظل زكا ئ 2 100 تفعل 0

لد لنبذاو بد ناطلتل انخام اغوول اض هزي ب !بائط نال وطب تاع هلل اردلعاب كميل قلل ايزي نايزس نعي نعربع
 

 كيوم نا !هنن يحاؤج وبان الف دا كزرر) كل ذاوعمس نامت ابان ثاطن ع 1 اواج زائر ياويش ن ايكر نايف لال 1 ا



 0 0 با ادام انااا ءانباكا لملزنننلابكرككد اغا راف اهم د ا

 | | اويتللخ ن!بماون كتم نا طل ان ةلوكرأ اذ تسل هنن دنس رع ايه اصنعي كن اوناص نع نول |رتح [ٍرَنلَعَو خيم رعد ازرع -
 كنوع يو نعت ناوغَصْنعنبتحما اننرع لع خازن بنان نال لان ةيامطاث امانا شردوطغلال

 نيا تيجعتم | هاشتاك اب د للنور كاس ةتوعش لإ كفا نرش
 نع اع اك اطل نكي علف ناضل اهل اهج اخ دؤن اهنا ”ةاضرال اثر لجل دل امل اتسبلَم ساد: علب ا زعام هر ا

 تالاف نعام هن ميجا غراشل !كقومومنسحن اء ال انئذ!الهس شن اننبع اعتب إله نع هاف إه كلا تنال

 اانص|| فج نقدتس تكسانهن نوكتاوشع جارخ زاش امن دافات نهانا اف احنا ناطاتلا

 : ديشير اء مالك امن ناطلسلاا ام نخان ل ال ازه' ضرع تل ءالق هن !اسعاب لنل ابلة زيلع شد اح ع ربع ل نب وطيب لع ع

 7 د3 و 11 اا < 3 هالزيو 1

 1س بييالل ل ءاهن كارم اهجارخئ دؤبناعبضا هلل عا تيفخ هل اعبعاب كل انس ل اع فر نعمع دنا لقب ب بكس ْ

 ان ادِنوب لمس مي .نيلعثوكزألف يا انا طل تل نم نخ سلا ترابا هنن ادع جو52 ليضيف صين جلع دجس
 0 . ك0

. 

 هميرال !أك متبل اذ, ننخو طنوكز ىف لكل تح ناجم لي اهرخز اهييغرخو ال المطول ءالؤه .كم لخارج لع تلم 1

 كلان ب نالذر كا ؤرهرطترل امو تلك زم وهف هزوك يطور اذل اسلم نها يا

 ا ونا كسمب نه طنعنب نفد عرظرول اهو ناظا تل دل وك نفل قزم هزطب ام فض: كن شم زب اعل لنا اج

 هيطغتاكل ! امن دن خا انوناب نيف دَصملا ءالؤه نال الظظ ثلمجي كا راغذنل١ ينج كلا يعز مي قد انزع

 | اةيالظب دنيا قرع م ايضا زفدتشل !ناوؤكلاوماكلط تلد! ؟ربصغ نزع الؤط نال انحانك خيا

 1 طنب انش هدتجاطل نضال اذ نزل نإ ايه جا ايان مالمو 171 عامر زان د يصر اهني ديعيربلد ةداعالا

 أ

 أ

 0 اد بصسماب ,ركرل تضل انزال !لو هنو تال ايا اوت ف عامر د طئف ءدخا نذل

 لله صحبا فتيل شمل انتم اهم هد ايزحا ان عندج بلد ثالاعل اذوك كدا نوطم ناز ئضب إو دي شيإ دم
 ىلع اورنج نط نم يف نب الغزي انطؤا اماتخلال ان ا و هع عبانال ا لنجنال انهو

 أ ةكرشلا اي امن انباه عنز انج نشربلوخ نعوم اسم 1

 اللفح طدح نال انوكو با كالخزب اهيا هنزل او اهلل او دانا, مادا لايلق ناب اهب !ماذاضرال ا

 تلال لوهزل تطل ان ئن نب ج ناكرم لهل فاول مار ا زخراال لها كرما ميل ير انة شان ةلبطنملا + 0

 جتا بجرم بهو يعملا لهنا انزين دل ' هيغل دامو تزن كيا ساذازئيطفال ابق دم دس كس قتسورل» ١
 ركل ير[ دو اال ذب ف مسبح رسصعمل ا ناؤم كياعال ده يعن اطل النبأ هنت هج سخان ربه ن كنا ضار: ْ

 5 يل رات هم ايو قدي ضل فاير ايضرم طرد لا ا
 نارا اهنخا اذا اًسار ةالكتل اطولعنمزم انممدذ طل اهًصْحل وا رولز مول نك ا 1

 ناك( تلد ناْؤَسَول ادلَع هرعت اهون اعاطما عني هرم 6 ا انانانهجازخا رضمإلا انا ا

 اخ قيل اطعفرعملالا ةزكتل اجل اك نرذغإبال اوناكرم ىو امينه ازيلظلا كملف اكو ١

 دال دعر جل ادن موال كنز هزعإ تربألطا ستات بورف رهن اوْعّص نعن ايرون ابل او نبسحن ارب ديجي سدت ]

 || *ةعد زرت وسحاب | نب سح لغد لح رع اذسل أك ميل ناكل يطع بنش ةدهدانا يه قلن زج تن ابنت |
 ا هاف دنع امن !ناكتاذ انف طوكر م بطنب ناري ر طف جر لع نبل اء نوكي زج لرعكل اس لذ ةيحللال ةءّدل اب. ارعزم اعنرع

 اي /الاف ني دم هددعبل اسم ذخإتناوجر وهن هج تلافي الخ حبامو ايبا عاديمرم عاشمو ان اهزمنضرعز نيل سس. ط عناكب

 ةركول سؤ هند انبالو هثاك زم طبل انش نس زن ناوجخر بال + ف :ردنفل ينج كتل ناوانهيب بش هجيوا وكلم يطعن نادأ ااا

 ١ هيلا ان نيله معي ند ندي َغتبوجعن! كس دخا غرم ألك ٠ مَع مضي غل ل هجم طع ادع ب اب
 : 5 ادن لا رق امورمشل 5ةلهيج ١ كحل عنيا داذ برم هتان بانل انج ئلز تنك
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 كك

 0 3 | يدم 1
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 ا ا 00
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 و 1 كد هلع

 ردا طرانتاش رسل ءاطحأ
 يفكر دن وي هن ل لع حوت

 عار اهْضَد ضاعرانا كنضدناكد |

 م داهرد نرتلعرا نير اش اهيعم

 وف طلخا ذ سا ةنناللع

 ب هاطعاب اهضونؤل ١ ذنغ
 ةيجزمو دايهتدت "برععدازت اخ

 :.ةنغك ماع اعباملع ||

١ 
 ١ ىلا

  0ل 8 : ١

 2 !تخزع نيب حال طل .لان |

 اهيا + اناانل اف نطل اداوجاشلا

 1 دل ةمحارل نم ع ةرنأنز 0

 تول | عطانا حيتتلالل |

 د سرا يوتا ان اكل لرملخل ا كنت كم كلذ ف خت هن ادع نوزع نيد عسر جوع اعل نع هذ ١ اهنيئار رعاك |

 ةدنانرل اره از امزوججانش ينل انال لب ام فان دك: طي ناب ناو اوما اكمهاذذل ! "ذل اموطعنالل نيد تنل ١ جا

 اما هنن ازعيكسم هزغالث اركب السر اش ادايلعا رهان مولع كف زعوت مو حك فوتو دكت نبل زن خشه اهيا طل عادل ْ

 نا مي ك0 زراص مو رتخو اقل

 ميني والم انانباتجر عال جعبة عنبَس نزَعمز نط ادنيعر نطم نزع زد بع يبو عرس لع لع اكاهزخ اسس

 يي نمر ةزاعح دنع 5طن ارنب قع الكمال لم اننع شل ”ثاثزئمل الع همن رج طخعر بكى دل ارباكق لك

 9 ٍ نيناش دخل طنب طع جيان أع بج هركع رفح ا هرتع ساو نفع ذك ا ارم د امر د َنشعوانرش اس اهئم عع

 نواه سبل نويل ادق ذد ليشعر وبان عدوا دعت نذخ هدنع ظن كنا طخ الشم نلبزمر

 هرم رنا دنع نؤبلابا هذ تنل نويلاناةع يزد ذ د ييلعانجاخن ندّصل !نطْمَوْءفح »تلبث اف ةطح هلع

 نونش اثم يفند نوبلز دنع حط اتا ةزدنع ثلث عزم اع هنالك ثغلبزم و اههز يي طع وزين اش اهعَم طب اخ ذيل تمره

 تكن ترو بز نرش نك ذ نوبلز هد نعد اجدع ضاع رببا هين كر زمر هذ د ندعو ناش نصا ضْمَو

 تل 6 بانا ةاشانيلبال آم اسر ان علب اذذاهيرأثج نال ااه :شالذ اهبغ انملزكرل ريال سدرألا

 كيما داسيا ناظر لام : لوب طن ادن نمل جلع را
 كفن تعم رذاذ ف نالف عبي دان هجانؤبع 3 < ياو ايساز كلك كنا ال اظناخ: كو كنق كابن نزلو ل كنا طز هاون

 الف لاقي اذ واخأل ' نس زا ضنع نزرع وطن عش مئم كلر ضا نا هّجاؤ الن لب ذ كلل ف نافيا هي دؤنف حرم م كاوا

 دل ان اعيش زر ضنا عاما نالوا كاد ةثلل ان لحد نيئفتذاناهادبع اب لطفل دكان افزنذابال !لخذت

 اج طرد انا امزح لكلا ازرالو لزوشالذانلخا انمي ف ورحم نبع دنص نابل عرس ايم فئالاذ ادلخا انمى ءاش نبعد اهل هزربش

 كباب كضئأز الغدل أس يتم لحال ثحال وادينَص 2 نقول لش اة نتف نق تازيزمط تلاد اعات لاف

 هيلزعداةَكلوسراهبدّرغااذؤ هام اننح "ومان ادا[كرتتل تع يحب اهلك مآ ننس وت ننعهرغ اظضحاّسنما انضم (مصانأأل ب

 لكهدر ولو كلذ زف نئنين سند وكر ةهيالو اهابصنت كالؤرْضْض ان نصَماالَو امس نزفلال دانيا نص نيو هف هن انني لوألا

 يضع ننس امان هل اند ان نؤع نهج عينه نيو جز اه لات لاذ ئر دا للمال يل انفع زميل دنسالو ربكم
 فال: كدي يزاق رجال طع اكللذ دق ا :ابلو الغدا ذ تلعن ص هتنزكس و هنن ابا". ا .- ملم تانيا

 هالسغ دهجج لاه اطنب امل أسر مل الما الصالون نان جبان كيذ كنبيرل كاعضن د كل دن دج او كيل ارانيلا

 دكت ال نوم نبجان اراب ل تابعو ل العال اين اذانعم ةداكل امانا كورن خبصتلاو

 ةلاؤعإم نم تمل لَم هنل لش اواص ننسي لما تضيف دان رجل اذنه قرضا الل ان اداه 1سَو ل الع هنل الص تنز نسال

 هيف ءاضنْرا 3! نند يطمن ورله اال لؤع امن هنن ادري احا انو قول هنن نكح اوال اه ننال طارانال نيشان رانلا

 تا يشل تلون ملاذا رلج الات وعل نبينا مي اخنالإؤحا لم هتناوهاوزجارمئاوثد ارشاونج ف

 ١ ”اتسل لا لور اذمارال اواهشملاو عانال ادانهجال وعول لذ انيك لص امام دله انك فرب ازعل انفي صو !تلو تل ولم ريم

 00  نونلاداللاجسل نش رئت ان هطنيشمو ايل ار تول" و: شل نوتنلاو
 | دله ماني الطلب مولي بح اقيضعن كلان توكل ان دانشس ال ف حاول رجل يارس عرب نامالق سم اه ءاظختو امثح ذ انت

 ١ هاخيؤخ ند ننكر أجياد دلال اه اذاني اهاناثن كا ل ا دنا
 ١ نعرف أك رمل تنم دال !هظجارن يك مادو زم نحو مجلطل عينك بش ابشزوخجاماد اهيل الجانب طرفك ظل ورعان ءابمنأل تتناول

 2 باندغ تدب اطر اخاه تالة معز عديئزبل جة رعو نر جار مهران رع قون ]تح يل زعم ني دج عاطا نيت رايز فس

 ناهز تنم ]دال هز رزه ل جاز ظئارؤضج مانل اود . ةتلاذابجلا هنن اظزم ككاو اوتينس داؤس بنا
 2ءهلاخن هشانأ 0 د َكِلَغ احوشن انءذرا اذ

1 1 

 ال :

 3 ل يع هك بمن يأ« 1 ا
 5 ت05 ل 2 5ك 5 _ و و -
 م 0 0 لل هيحصل 4 2 ع 600---- 0 ا



 كام بق هس انهتلا* تا تا ماض اذامد | ا

 | لذ تربع اننا ذنلل | ط نعال عال لذ انك طنب هاش الطن ام امان ب نال عنبعرم اهب لاس نهرا خشب نهرب نال

 001 ا ا ظ

 ظ عجلان باشر جال اعل د صنم تلال ل يضل اذ نيكل نال ان تان بال تللاز الاف لش لم لتنم
 يلا المرن تيطنز ن كلف لق دبلفاثخا اذار انل نيئلعل طل انهجاص رجل ”نينصم مدل كنبلف ل ايل ضد اذ نجيب كالو يزف نيب

 اننا دازان فنيل تح ف نالاف ليار نم ا موهبلد اهجرخا اذاغ ثفادتص هم زاب شنب اانيهنف د نلف |ةلثو انس اشزاذ تاركا

 || اهعبلام فلم اعدل سن هاطل ةرجانملاب د هشلغراتل الع هابل انشق ةني اتم الم هوم دبا شيع ب انها ذر ناداني اره |

 ْ شحال اف ىف ل تونا لغو كلان كنك ل: ذعار كان ليال طا اهيذ تمس ثانع ذو انزادج ا

 رمل هذا نال الطب زا عربع اننانزةك[ساؤ مما لسل انهالت خال كلل اهله ! لاس نم انيئجبال تشل اذ قوشل يمل انييشلا ولعل 'ءاغلاب ظ

 ماكنا ةزاحانالي مل ذة علوم لني هه انا تال زم هل ب نامل! اظل َدّدَددن َّوءال ادراؤتدتعلؤرتلا

 ترم أب مياس زم نيني زا لماع ناقد زن تيرس طفت طفي طر مع
 ةضفبازاا تقبل ناك ةرتلا امل نا قرفمجع هر نإ ثابخيرع يزرع ن عدني عفن أكد ذ املاز لئلاورعل اب ئذلا

 طاع كو ى وك ملادانندالإ ينزع ذع كه نجا زال نعل 5 ذهتادل اطعام هن انتر نتن دف لان يندزؤظتننااذال
 نم خو نضل, هان ذي يخط يطمن ارخدج زعانف كون ةدضاو تسب ليتل مايل لن
 هما نادم ههتاوت باهرا ذك ناد اننضاون نسم رضا نكت الاذن غارت لشن ثذشلا
 لعبا هع وبرت ئه سل ءذ اع :زس!ازتداكا تلا ل رشم ذاهب ثم اه اطل اذا' تم وما اسم اطض اورج لون: ن ازاج

 انكار تن اسما اناث ان قالو كبارا تل بكمل نانا زعو ناني مزال انك 0

 تالافن نرلال ناك او طخب هالؤط زكام مضر ض ليبتون هنن ازيئبتس جيوزيمدافل اكن 6 اذ مالم لول !ةانلع لمان اذ

 ول تزالوم ند تفزعيزم طش ناكل ةرازذ ايد افننؤفسال اوياكذ 6: ذذ انزل ةدغاطل هيي اعيَجدال اوه ليغ ءانال ١

 ايدل الؤهز بمد وف وزال انه هب انج دلة

 انفتوبال هلا انني رز نرككل ل ناد دججوب مندا الة اخئبابل اذ ماب مل سين ود نلول مهن نسال نود هطع#

 اووي مهدطبل ميال كلذ نول مه انماننضال !لامؤ ءاطنملا ضده ان الاثنا مش لن ف ثان ل ةلها

 عزاب در لاسر اغا اكت موو ادذ اتم نول اذ ذات هطخ خهنمزب نم زراوب ركاذشاط ضي ليم
 ؛الل خاف راسل ب نييرم اخ ىف بل اك شمؤب فاشل اللا هضؤم اله دو يرث ناين لل نط تيرميز مطمن ناكول الختم انيإلا

 دار فه الان انهركتملاةرطمل ا غ نسم ارنا اًهطعام دمة دطز عال |خ اونض عنب دخن ذو الكوني ضتدل

 هتابمبال لن ليج هل اكن ن لدم اكجلزغمل اهئ زيزعدح رع دغأك لانج ز دل انس دهام ىذل نيكل نرد
 انهزكرم ديا زد ابل اذردنم دهجريكتلل اف انل ان امال ئل ا طنمل اذ اطنن؟ اكل اذ لفل ته ذضمل ! اهئ نم ان نء الوم ايتبط

 ءةلي اكسال اهمدمد لهن اغا لغ ل ان طاوكك رحال ناولف الف عر لّضف ايزل س ةاعْؤطنن اكام لكم ياس نمل اةنالاغ ن كابلع تن ارهرذ

 اكل انني ريسؤ مل اباكيييهرإإ لوك بت ككبج انج ن ذبل :لاازاننلا اناا 8! ؤهزد د لأ البرج ادشح
 ليي ارا نيل الكسل بل ذنوج امل هل لومه تولع ايت رم ءائنل الاظن اسيل انث هن كان تانضالا

 طرأ كان! ل الط [ةنبكاس اان اي انل نؤلن مال ذاهب مميز تين كننخ لم اجب مبسخيئض ال ايرم كوم طدسنلال

 ممهيولث'فلؤللاّو يمل نم كل اهذ دؤب هي اهظفحتد انهم اله ذه ايف انج اذ اطل له اهبل يلم ان اذ اخببضل اذ اكان از ل اهيل امجيف

 | يهتم يوبو هاضسسإ ويجب فيديا نا



 أ : 2500 34 را ن0 ,م
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 ار ل يا دل
 افك! نلت ا دقلة انلا؟ ١ 7 ' 3 4 3 نأ 0

 ايمرئجربااك داهكر ادزجزجيؤب هل ليش هلل تال دش ل ابر مكن موق دم ناءامال لش بج كطيو هن اذاط يبد

 دا انو حن لش الازمه نامامال لئلع لببسميجوندام درك انمةيص:مب نضل هاا ضب |. يل
 ف دي مامال ضر علام تم مد مالت عطنم اهم ورانا نوو كبل اني ءام ليش ائداهجب | ١ 2مل"

 تنام اد انش زمالاوطلا ع اد ليسجةزس زاهي اربع ليش هياولح بس تدشفل ايم | مبا
 يان نائل هو اوي نر مسير عاوز ارم وعم اهب ولالا نيدلان الد اى انما, ل زلط (ماطلالا | 30 ,ررر ك1

 رم دباكلالاهزهيودائذل !ساكك وبي باكل تامه ا اداكم همز مولاة د زارع ريع طنب هلا ررعر ١ كرا هي
 الزم كلاي غل نبات سايل اهلى مدام د وهن اند نه دركئ ذل بل سن لاا مسايا انيكور اب ١ / تك
 للعزل بخل اعاد نحو اازئاغبنانعاساءكاالمإ لوب هلق ادبغاددهي لاب عيه دش داك | اى
 انانتعرؤلع 2 ل راهاض اندم ل باع دضانثا ةينل الغطس اذا نركدال احا العايد دشنت | يس"

 ارقد داش هارب يا غاقامر م نخاع دد نحل خاب كس ئغدج هاذ أاك؟ لانه نا" تبع | "سر
 ا يطب تلر ير زله كن دنابخرر يك اذا عزف طدذهراذ نكد المل مداغ اذ انحاصا لزم 2

 ال لمست طش ابيل طم السما انبي أكلم ييبكلا نبلغ اكوا دل كف ذهن ابغاه يبان مؤكد هو

 < اهب دوره دش ناكافا تلف نمي حاس مارال اه لضاباز هس اخ نلف نكرم اهم ول
 كلام دهب نايل يركز خه دمام كاظم ماقد هد ببتس نع رع نين وبعر اكسبم هناء اذذ بكا ناهنم
 لستم او هثل لبس ى 5 نيند ال اجل اذ ممولط نقم اسيل يلم ال كنك ماو هاش ب كى كلان هل عيش, الغم

 فائزعببدسملا هه تين اديه اهلج يل اهذد نين عينج اضع دزني اصل لغد ل نعيم
 العوج ضوزدت ون اجيلار الاب دما ءاركد ايان اوه هال ادب هس نعرسحل بنور زمانا خ بطيز ذك
 هشدل ابنل اردو مهزد الشام كرا رهذدان امام رجالنا الجنب لخلل 3# ناز نحب إم وضخ نايمه أكرم
 اهب كأل نرحل اذان ئز ا اهلنطز لكان شط نال الغ تبغ اههضبم لي اهنا نيف كسالي شا: انين ميو

 4 ١ : هو
 واج اسي نيو ذذشم اذاطلاي اؤن ايصي مهن داؤل انهم عرجكز ملااذشلل امنه بنج انمزمابدرتس | [22
 البيج للون ذل انين عز نبل عن اعنس زعيم ابنا ذو الغل نب هلال عيضة دوج كيدز ٌِر

 يذلا هيه وطنوم اكد وعل اد دا اطر زل زهع زوج بح اهلل رك: ليل اان اون كامل نذد يال ازغ
 ير هناطعا اوك هزم نإ لم اهضن سباق بترا يعن اهني. ااه اذ ذرات اتخيل اركز مهي طنعوم

 لاما نخيل خامل اهيعر لبلد نحل ا يلم يرككر م يي طأكك ل نانا دم ومال يهز كل رسب اذ دفا
 لام دك يباع باه الضامن اليكسا ناضج روهز رهز دلال اب هضم لم شيش تعبان
 دش, لناس او نوكأ انخارنلذ ثول لعنسنر الذهنم ث ولم اص ن اكن الل ندا ال كارير مف لذ كلن لوس و كاع

 از هنتداذزنوكوم انس تام يدب ليكي يظل: اكان يس كن: لناس

 دمعت (-

2-6 2 
 < يصب“

 يسع 2 00

 فهن نإ وح طعم خ نمط مذ كلا اهب د شد ءاطلا/ تع نسعي سالي: طحنا يطق صن ليل ان

 ماذا هبا ناكل يخف اضل ان هلل وال باد لجل ضني ثداوهن خر: تحن دمع اكمال حفز[
 اهنلت كيفي خر اوطتم 8ك بال د طفلا جاب ملك لَ دوعسومل اناا مؤ اول زل سؤ ديكور |

 اكل انج ال اهلكابن كب انهو راسن بسال ناجبؤهذ ىلابه ل ذرهر دزاير اذ هذ دزايلث نكي كتل: كالشعللا

 أجل اناس اهباننم زاك هبل الإ دنزمتللال تين وزم هده اهي دموع اهلدطف يت بال نأ
لم نذل ال نزك] جل لضم اسنل نفت ناري لغاز طد نرطنع انها غن تحيط اماتن أك اال لال ْ
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 7 ب سس سم

 اقفل نالاثن يي: نسل دارك كولا هيا اان دزعركالا لاه مان ططج انزع مالا

 !ةيانب امال اذهل ينس بؤس دمج ناكاولب تل انا احلا نيوز د جا يسر لا
 ضرير بيز جمر لا يزل أكاب ننورم إلا دعا ناك ؟نانلالنبل نإ كسرمل نا
 | شالا يكن لا لم نر دله نيب شن اب ندد تصل منوم اب اساشل هلموب اهلا اشم الق هل ريهيرم

 ادب مال زامل شنغن يب دار راطءا لالا ثادجتل غب | |ملاسونسص ل ديلرل اهم مخلل اد ولم ب ديولان
 أ اوال امرا هلل انهزمورلل انام ذيل املا ركام |نادلال ابعد ةزج امام روس اشبرأإل دما

 دك رات شيول لع الف زب مارال اش موو هج نوسلو نبل يزعل الل لل ند هيث دباسار ططشم هزمت شد
 | 84ج ناسؤهوداجس لطم امزغرشعا فكم يد شادن الضال هسالفالود نااار رنا 'ّ

 م نيشهلا كسمم لايالسلل مداخل اذان انامل ننال بلي دبعر مداهؤدانمالؤل لشالثس اهل راسل اني متل ايزي انسم |

 اإل كس الطقف الغ: بانا ماد اهل اقراثل بحال وكرت الع لولب يلغ هش ال سعاب اسلم ل لراس نب مسخن نر هك نع

 ا اخ هل ادب مبا كلل فول ل ياش لش دجال ألك اااكم زا لال لونك طين دانا و
 | اننا اوبال ادار رب يفاضل خلط هم دوب ال ادن كح زيزي لوا زغال شل ازا طش لاله هن ازس
 8( < ١ لكل هل لال دل 0 و دي ابا سبام دعب ب دع

 5 2| كلا اتا ,ىرد نيو كتنج الكتل نحر يضاوت اداتشناةزئازكك زد ايل كعازم
 << ١1ج و ا و سل بس ضاوي يي يس اح

 بدنا انباعالورببى رن اعازءئينلال كيه ل ضالال دن ان الون هضم لااتل !باقنجب لظاذ ع عد احأك
 2 كلش زيي ةفناؤطا ناو تقل دانا دكج القيمي كل 3# زون مشرع
 ا | رسب ايدسد اير وللا ابعاهلكا ايفل دال اس لو دعانيضنؤيهد دان الث لن وكل جيت ل ثان لال خل

 ناكل نإ ثلا با قلل 17: زكد طمع هر ابنك ظببل اكسب دل ايزم توزن كار يزن
 | 54 ناام نان نا نعلم انيق وحب مهد نوعتد ا ندع دس اكن غال لن يطل نائب سر دل نام لعن لال دح اذ زبيطمل|

 | نصا وهال لانكوم اطل اجب لب نع كة نر بشحن مربط هز |رضدط رعاك اما اه ذطأ
 لال ياهناطالركابعابيؤ اراو قو تزعزع أكلها الزم هو
 : فاعمل اهئ سا عرس هلل بيل ثللال بايب لع امن ايد من شرط هلق ضم ن ارسم اوما ادن

 ع ب ]راع ك5 كلالزشم طال ل ؤ شل اي دس
 ا انئل فان هجم اماوككز:ليخل اطيز ول دلال

 انهبن يامن دز ةذره انس لوحالاذمج غيل اي[ يرعيشب ل أك بلاد دب اهب عنسب اهب والقول ر كيا
 نعنم اكانيض شل نذج دله تياعش ارسنال انباطض الل فرك داحتل ذ عيار اهئ ل ناهض م ناد اذان رؤي

 ردد نإ خلنا نبا صا انشط بي القلب تا ديز س 3200100
 متن هام د كيران ال اطنازئو احس نرد رالف فلانه كي ال: زد عامان نا

 هلال دش تاو لطم اش لطم يهوي عضون لبا بام تال اتم ادا ناس

 جرتب ميكب رشم: لكأب اس طفوله دل ميكرو رب نوفكم منبع انازم اهيلئجج لنا "اال انازما هيل
 ميال م دمتم هيي 6 00

 كنب 1 اةايا8) ||١!,
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 ١ عاشور يساري زو كابو مهام عتيج ربت تاني تبن ن5: زير 0 م
 0 يو خلاب مضل كرم !ةتورضل موتنا تاو نملة حرث نيج عداخ#كيجب مخ ير 54
 الالطنل اس: اليم ليت ابن ريز وز هزبكغالك هد غل رماة لون: جن ركل نس اد اكتم دتسفةلذال ا! 0_0 4 ا

 ان لكروت ضابط كت عفونعتب هيليوم لاذ لاهنت واهم انهم ع لانس وزين 0س دنع منج
 جار غافتلع ذاب ادن: داقن: نديرو زيإتن ناز خد انضحئ اخ يزال أكت و نشب ةذوزم

 1 ل انامل نبل ناب رم عاب كوله كل ظنف تل اللف فب اًهضؤم يجمل هذ كن اءل اموت
 افلا ير غليرإو لكل اذ رف ثداؤم ربات تانغ نال اس الصف توزخ | ةرجج وحاتم قطع نا اه.ذ ف ثلظ كالي ابالل منشن « كل ذل

 12ءالوم و كولر تمل جز تبل دوال ذلة رح اوتضزخسد ادب انتا كمان نامل نول ا انوعغ نذل اًنوسؤملا

 ابر [نوباننتتات نينا دنع زم كى طال اظ كتل م هينعب دانا ا يرسم داو -

 افعالك: نؤلض غنراغزج عر كن ]نعت الات هع ازعن امض نعم نبكتسن نوت مختل كيس ناؤنسزع |

 اير لس انوا | عن اننا أك لفن انهلاؤل او تحلال اوك منع صطعب ]هل نمل هذ قرغمالث  سمال 5 دشن كتل الط اد

 ظ او عواوعإ اذ ناوعلب خر هوب اطنبن اكاكانوكرز اف ةرطمإ إن نوط ثان اذار تا الخل اني ز ذلاوإانل هلغش ادنعش يعدخ هباوع

 نوط نال بَ بيز زلت لق شايل كلن ل نمت هيلدا أه اوطنال اوبضيزاواوطغا زم هوب !ناكآم

 |١ | بعد مدس مه طفجلاظ نومرنبالا الف موخكللذ مطناذا ود اوب ايل زماون اب ناوعلس د ادا زخمن ل اف وكس

 1 وا ل يك ع وحسب انونببالف يا

 ظ ُتالْعإلاكان ل هو لع ناو غنانمعل 15 كلن مال بط كرجخ عطل كرد اانوكو نكرم ءإلا تشم لج هزعاذب اف ضجر ل نم

 اتا لَعنبيال ظل نازي اال 18 نيم زحازنوغتلا اند: داططن لوك قزم ايا طنس النور نبال و ن دمياط غلب عرش اءنلع

 | لطي وس رننب دنيز ان دوا هذيان اكاد اطنتكل اهلل ة رند نق زنيؤك ىنؤياب تن هوبا انو د نلف كقيرج د

 1 8ك تغاؤاد اننم ااننمزؤع ل ةناطاا اذ حيين دزمرنؤر وعادات ال انرن دانك نا دوك هرددضنتر فو ثني نيم اضف نع لج 1
 عجم يطش ناذوجيذ ا دش لزج نهال دليلا نوت يؤ عاما هل ع ناس يافع 0 ١

 1 ا عمم تدرتنابؤنعاد هنتاي عطشان اك مدت ظ 0

 لزم بخ لو تن اله ارب اا برات عفلد |
 فيتنام لاب زكتمدحاضنإل هنأ اكلقؤهفنن تالا ||

 قهاززد ىف كلي لن تع ما م سد رز راتسالو اج ٍ 7

 نيو سال م ميو ناهس ودون: دم مؤ سا هنوف 0 8 7 .

 مون ءابل يبدد ةره ربك اال يي دلو كد انلاذل الل ياو ج ادم كنا زبن عطل يسال قخؤي اقدار ِ 8 07
 م«اكلذز كولنف اذا | اكول امال 9 ف كور نوططع اال نحل و خيم هنن ادني لع زيه رق ناونص نسكن دي عزجم 0 يو |

 ذهل انين خا 1 طنا ضف ادبي ضم ايئز غب لغسل اهيع نعيش عن ونفذ طن اكل نسا اع األ" يل ْ ا

 طئاللا يل هن اب /طال زط يئن رئام يلو نزل ايفر فينيل كس نها ةقذمل طنب انا اول نزلا ة دنا ما , ل 200 5 ا
 راف وكم د مافي اهدي ل ابعاط اهطدن نك لفل ل اكل ابخ ناك ماله نخر ناكاذ للة نماةاتل م | ٠ رد" 0 0 /

 في رطهال ل ابشن نول انجنال لح متم ف زن منن ود نب اهيطشبل ذو ناك ل ابضرل كل ناو نونصط ذنوكيرل امنع ١ 1 1 . ن0 ١

 178 بضبل وكن ادم هذ داثلخ ل اكرم مدا ةاتلب اصاط كل اذ ةذ نيب دش اباسنؤ [ضلد مضاوي منع كلو اهلك ا 0 ١ 1 , ا

 واااو نتا اضل اند عزم اظن اسال ير أب مقشر لبق طنز ال 1( نر ا
 يلعب سبك نعل انجز غزيل رب نعي غدت زعزع كت يدي اذ الك تكة زكري تاكل امل ايضانم رينج نار نا أل | 0 ١

 نادك د جنملءنإ | اهيكا رنين دبل هيرب يو اا عطش 10 0 ١

 - 0 ١



97 5 1 ْ 5 2.10 30 
 1 ل ا 1 0 0 رل

 دز ىلاونع هذة جات ناتاشا لزيز ان صاج عدخ نريد ع مرغو ملا

ييذاذتو طل ال اجطق رح عين اكل يمال اوه اكيركلامل ازرع وشه دارانا كيب سابا غل اني 7
 الرمل اولالونإ ليغ 

 مل بع عنقينل الد دعا 9

 ْ ا هج اجيأ 5 قتزغرحاأكك ءانرتدام فانبالف: نوازل ارعأل اويل نكر ابهر هز فت تمزو انو ن اذازانازام اثات ن ف

 ا ماطغاَو انانمال ! هوك طمنال لامن نوال مهو ىلاماوكذ دنيا طال اف عمدا اناَوجَررلاسل رص حا نعوم اع

 39-5 9 2 | ترفل ان طك ووكر نعن مل ايل افدنن ازد اس انهو وكل هلم اذ امنا ديت هن نعول 0م كلن

 م“ تح اسس دعا اهتم تانهزع كانزد هنت داش تم اخل نال ال اهطنعل كفل اب ثؤرعاذ فما ايمن ام هئط ف كل انو قر مكل ضيا

 و. تبل لأ ١ قفلت راسل لع نجشلزا نوبي جلاد امد! فال عا تن لان ل نضل انتل لفرط اة ونعزر نعش تزع

 م . تير 1100000 بس !ةرذنعرنفل انعنبسحلا كبس نعد اال فوكس نوط رمل اذه باط

 اي ير 1 سناك نس كرما انيهداوبخن وجان او لو طال امل نوكل يل السل ليل هت اهمال كلف لافت يلع

 رك مم كلانا: ععشلال دنس نبع ان: خخ اعقل أك اذان كر عزم مهني لاني واكل

 أَي «اكو ني | | !نالن الالي ضرع ناكتم نانا طنين يشن لم نبتحبرعدح اعز اي طنا وك) دال دال ن نيس الف عضؤب

 2 0 اتضاثانلو رم كا اني دايت اذنك تلال انا اونو رفا اوم نم اهجرخ ماوكر دانل د ال الفل كبَوزدنج

 ايس كير كنا | كل مطوعتالاد اك يس حاط ري هادا هزم ندا ا الوم اند كنب تجب
 0 دحا 0 قلل ازنها اهنافغا رم عا ءابزال اراب دلل انهن اذه هز عنا اكتب لوطي زو كانا

 مراء انوالا الط كلذ كفرت ولن لماع صحا ناكني !بدرل لملو عينان اة ناكر ينل ضن فرط احانلط

 سنتا 2-0 ةقلةدترب | مباع اضل دبل لعد الع يعش بوه قيرعن ان طاضال دامب هلل اهيغرعويع ل منهلر ع كيرذرا

 2س نخيل زرع ءاهد ]رجول 1

 اكن ل ان دعا هند مين نصت ن فدل 0 ,ماوحاو انهض ل قرت امذ وكب عن مضت تك ص طلعمرن ناد: تركت ال كل

 زر نغمام ماعز يهرب ضابل) دال امل هرطف كل بصنب الت هل اضاع مل انيمي لف

 اع نش عدس فب اباكو اهمضوم مكن يزال ول الهال كتل ال ذا اسما ًمهلطهش البنا فس عرج اذ

 ا نملخز نال اطنل خت ءالذ اًموب باع تك لوم نش "لا تبان لون وال اشرب ار وهج نإ ديم

 الغاط فعال طل انض نبل اهمض دان انطنشنإلا هع ويوم ناحل

 ريف اهخطاد رص اه ضداثح كاحا انفكبصئرل ناكل ريش نينس عبرا غاب ظن ينس انهنزطنن ل ادا انيظعارل ن هن كرات انهي ظنت ةلااذف

 كانلاذ 0 اوما محرج عش اند

 يوفاذف ندين وطن زجر رعب زبر بول نع نع 9ك يسمد كباب" 0 0يسفل اطنن لي يني اطض رض ان كلف اضف

 0 انطكذةرعول مرش ا

 كلا امنملامل هراوزل إم

 00 انَهنذعت

 ب

 ا لفوق كعطلنم ان[ ارم زهد الئ لص ىتدنضعال ل اطض):زل ىلضو اذضنل له 3طن اننل ف ليزك نرلع

 | المر الوهن هند ل افلوغ اك الك اج هاك ناش كنس ةزؤمج غد اقر :نر مهر عتيج ليج عع

 لاول اطعم كلذ «يلعدع اهلا منمزضفن 6ث لذ لاق معاك دع ل نمي صحن اف ثلفل اف معاق دع هل انذ نيهنمز ضد ن فلان ذ

 | نيلعشانلا اكك اخي لوس لاهي عضوف تب نحول هركاطعم تنين نال بنل ل نال اضف نانبش انه

 ةيدورم ءاوندال نهر مفي نوكيا هلال نامت راتلا اميل تلاع اًوط نيج لعل التل اوزيع قر كت نان ربنا

 كلذريؤن ةداغان لع 2 كدا مونسال اهلساةولس كدب ءازراجؤ رمال اذنه تزن: بون طا د دف لس ايثقل اًوابجملا

 انتا لوص اور اهب |مضوف (هييز مد | زكءطنع ف ثعتر ن طريح ناال ل للهالات ةزؤنندانا زب

 تبيك] نس ذا لرهشلتلا ميالؤل الها انيَمضوم امئاَوالههنموير حى نؤكد ضورنال اهبدؤيناببالا ةركت طيس لتقل

 | يو نوكذل | »دل 'اي امل بكت احرجويرنافزمال ا انه مفر عبرا هتل قمم هنينصن ل اخؤاءل انتل ا كتمان !لعزعزكن ا تل شا ايا

 نيبو ب لئيرغاش نانلا__كسم أك اهدانطتن ازيلال ابل الهايم يزن اهنضتل

 0 ب عكر تاسع ردا سن دعا المتن ارغب! داب ددننب باه لةنل ةوييتمزب يلؤلا

 ا ال ىدال رطل را ب1 قال رج 2



0 | 3 

 : فمسلا م 2 د -2 م الاية زبن نقم ناز الفا 3 نقرات تنكس ادا كفل ةئز|
 م ا

 انها نيون نمل كلذ لاءرضم ان انيلط اكل انين دؤب ل كلذ َدَبتإَمن تلم اه اان مدا انهو طالها اهل تع ن اف كلفن | 0 30 -عأ

 1 24 1 2 < "مسجلا

 ةدانذ كوت أك كرز اةرماهب وبدا ' ريال فمان ؤتتكلة دج ضن كهجاجل طن اك طقه ب اهو قب رتل لهذا 5 6

 تالشل انلقدق ايبا ذذاث عز حزخداحأكالخ بلا داهنجالا يضف اوىربداغدتهجبا داذلا خوش ١.١ تتم جير <
 دنيغبلا عنو يفلت زذانهيز بنا طغمال دل عن اوحامنال انين اهن اهنانئاننب أك ديجاهتنا كيطانهب ىبايجمالا هم اوةلوكرلا ]| 22 0 6-0 ا

 جت 7 عج ا

 الك فابن للزي مات ماتر جل انتيل لاذ ناك 2ك خا انهتمالادشلا تحس
 ك1 وٌ | و 0 . ١
 هس لل ا ا ع سس تق كحل عا ||
 و م 2 "ولو طاره أبا | 5 هي 2 تأ

 انها نوكاول وشو انمذَدَص 0 وسم اسانانالذةتطعش اييارح أ | يع

 تاكل اهاتمرل ناعم اليك شالز :ترانف دعو دش داهش ان !نلعهل بَعوب انة خةةانغللا دوو دو لاند 1 | سا
 تطمع نَحِضب فاد هَواذْذَو دْنغاَعئرال 5 وب اًرؤم نفوز !:تكلب ان الك ثزخا اذ اطل ادع

 ضد ناو رحل ام انهت نمو ايم زعم هاا قرانل 37 خام دااشطل اناؤ سول دلع س السيال ومهلانأل ا

 | هنلاوتراب كنفنال اوَصْرأن كِلَعر زال نغسل دنمل كلج ثذخا# هس ب 7 | هيلا

 ضال ال لن اتلت نادينا نانسي عض وغنت خداع ثوب اسكس انييضو لاول 05 لست انسايزلا :

 دفع نايات الط انة ردح طا زادت نع كبس مناط تور الز را الو 4 1 0 ١

 5 3 1 1 ل ا ! هي: - 7”

 | ىّزعال ل ان باليل اربح ربعنا ةسومل كلذ ههالص هتان ل انضزب در حف ميا نيام اعلا فاشن لضتزج ذل مائل ١ ل م

 نيتك كس كبطل ادبغدل رز اطال وتلا نلغؤقدل عز دسالال قاتم اا قزم دخل افصل لجل لوم ْ ل 10 0 ا
 | ١ فين اهةاكلا رمان“ هما رذأ|

 مما داؤسدت الور اهرغا نطدخ ةانجاطان هن اكول فراشه دد دنع تاكئزبر ناكل ا تل ظل غ ةسادي يني ارعيللا ١١ .هيتستم نيكل
 558 اثانؤناوطز شا اهمال ايام كوين «تناش نات اهحدذ دفن ئءاش نائوو سول ]ثلَع ا ل * 0

 |هتاضاتونل نقدي سمار اند ولف دخ) دس: لعن :الول !ةَسَوَكانلَع مَتناؤص سالو اذن | ا 00 1 "1

 0 ام اماملانف ناسك َلَعَهْف اْؤَس هتلالوصرر اخي“ نسل 'ميكإبال حان وتو نطل واج | 00 11 5

 يطب تلت تكن نفي زيي تاع ندوة اوق ل ان ةثشل زك تازة رياح نصه لوسرإب كان أ 8 0 11

 اباذر غافدتلا :ةنت حان نلاَ فلعل ارش ناتؤلع ار الو اذان ان انانهساكت نضئ ةطش ات نلوال اننا ا 3 2
 طا نع تان غانلا نهب ير متجي تعزل لمناسبات اكان تنام لعن دفنا دير" "7 0

 ”ةلاوعاطتنا امتلكت اكلّرإن.عريإف تلؤزعان نانن] خابر انلالمدنج ولف تنام الاطف اهون اظن از 0| اورو تحن ا

 نوع نسال اعزب نبا اع عا لص يم اعاكملا هدف كيذا از |أنمأ

 ١

| 
 تل عجلة موطن سسؤخف كلظ ا ٍءهرداه لانهم اممشاه ٍكييرَع سدا صلع ةجاعمت ارنعإلا )اس ةيشبانجلارع |

 كلا عدإ اان | 0ك اًنبلَح تخول ة.ةازات | تام ادب ضع هانا خر كل عرج خد بسس مه

 يقف ايي فس سس عدن نوت رينو مزح عاكيب فذ صر هن نينا كس ني ازكي أل

 يلا هيد ضباء اثنمس اة َدَص ابلغ نطور تسول كرت اه اظن تتر بلاط يضئ عدلان أ

 100 هناا غالور ثةذص ناك التف 0
 لذمب اذبغثللال ل اختل! اهو بلم كان لطلشل بعدن اني نيل: هل نجني قع نرعنج |

 معطل الابعتسال تلف ل نوير اليسا دسم 312 موس اهواك وج اء اسك مها: هرم ول ا 9 . اهانَبع ثا ' 7

 0 32 ١ اخ َ ١
 متل باع هل ادنعوبا ناكل ذ نوير لهن نع نممب نب زعزع بح اذ نعنع 18 : هل تلح نع طاتملا د 3 1 0 0

 هيب نم 2 ب ا و يي  <تل : 1 0 9 2 ١

 33 7 0 دا يت 00 د م 52 تا ين ارم ا

 ا هلا هر يورك للتو يزل



 ا هير نان زن تمات اميرَع نهر مدر عيوب 'كيسبب ميياوت نو دوك اسخن اس كلاوئالوك لزم انغس

 | حر سانل بالسن لا نع كيكات !اهندتجا دياب ع يرسل ل د رحنا

 1 | ميم ميلا ملام ل ياا كيانات طرا ا

 يطمالر دن اه جانخا ال دل اناكول ذاب جف انتل ان انت زق ميل ميل اوم كاش بادب بزل م لشق الغ

 دجال األ !طينسال] غال شفا البلل اان شت جر اذا ان ان طرت منعت بم ناكانن باك لمَ هلل اناذاَضلا

 مهبتم يمس ضن اكاد ءايزعل لع ذازجخيلع ,ةيننب ديب مولع مل اوت ثان دورس اهراس دبه نواس ”دامسس

 تسيلاف اككلنل ايلا هكر مل رعت جانا غن زلازل مهندنالطأل 5 ذنلا ف نزلا مؤ ونفل
 نخدم أك يي نمل كسك تجد ىلا ب ندتنب يش كاب دي ا دبل ال .

 خير اطداز سكر وطن يده: يلد ب نقرشام لن نيل اييععاوْغلا كبس اجرخ هيازغزبا غن اعمل وع
 0ع هنا يتلا لات يبب نسل فر ام 1 اما ب ام

 "| مكب ده انجيل هه زوران اتيفع ان ل لانش ل ف عيزبن ارد نعم لرغدتعس بكسسمد الباتل لان طضبال مونغنإ
 ياا اهتالانب ما اهلا 3 تط طحب باكل يص ابل انيمبْسْو كح ذاكرا انينناول

 را لا ل
 ١ ع سو مس اناعنلروب ادق 5
 اركان اننا كدب داجئكلا)ةلاتجال لضم غل اذ عج عل اننا طبر مط طب رضا

 افاق لصوت افالون دنع اشاد بدنا رخ بعص ن معيد ان زعنب زعم نيم أكو لي نموه نه
 نرحل بنولف ل خ كدا وكت ن اسر لعبت[ ص هتلل وسر تاغ ضيم اان صن شاعرا و

 انيشضعَم سانا عم صحم عبد هذركستب لهنا انوش انبي واهاناذهصل [لط ا يوكل او تنال اذ 5 دام ل اطفمبل جز

 تب ناك لا اختاه طش اطار مكانه اذذ عج نري اكل عزجم ارحم ا 7

 اير . | |١ ةتلانمانب اهملعلال دنع الها كسلا له اله دس ىداوج له ذود اوبل ارم "ةلص سم خس كاع ها
 م يأ 01 تا نابع اكتر ضد نال أي ددؤ زغرب انني دالي ماجلت

 نطوملاَت الضاد ة دات طونك للف انا تلزم زم جاهلا تال امال + كبطل نزجاهملا'هدسهزغ

 . زخوه كلر اهيكح و رخام اداب نس ةوكرل اسس بلف نر نط ةرالاناكشلاؤ زرت عضال ولها نرش نلف
 انت

 وزنا 1 7 شر | ضدمس كيس نبل زعرهتز عاتنلا كله اكيلوننملا»:ىكتراذاب زجر امنا نيت اع
 يأ لاطف مطعانكت ماصابباخصا جل ادن ع دس د سيو وص

 ١ 6 بكسل ضو تلاد لب لب نسب نايا سل رشا ايضا يلو نلاؤ رخال

 0 اتا الزب ليز جرش دلولب طلته ادغاب دنت فنان نصنح رعي عزم نال ان ضخ لت املا

 ل 1 تولضمل مين لحل ضنجال دا: لج ذيك ملا اب درمان جيب اضف ءاططعل اذ مب وح الامال اءانب مه راسال لف انافن

 ابا طمل اف ثيرلا |ززغل هدة ورما هدب فاول !كبلَع هاا هللا لوس جز هوه الله لف صولمن تمض را لش ثيملا هل

 1 اني داوزطتنزب ذا موعج مانا انو داوم لت هفا فز انتللذاوب راطاراسال |ازاكأا رانا ف تهب بأ مياضتوف

 للعم بضل لرب كامل امكروظاذ امتعتنا ناار اكو ضن د طك لعيونك لذ ض رامي

 7 ثاناكا ضو لب اكرم بطن الا وباخياكل اذن هجم يحل
 د 0 اذه حاص بات ن ال هلا دياكل الامن هيرتز ليكي بيل احدي بند بوعي زلت تيس هلا اذن الل ذ نابي نس

 ٍ 30 -- هن اهيعرع نام يجرح وجيز نهر غريم نئلغ اغأهتتنزماب هش ايم انو ايلف كيراخ بال ان نمادالحدل ال ايي ناز كطنمالا

 ردع تا كنشهاكغلا ةةناوجتالا د ١ ظ قات ذفطل ارك انودضممل اتق زل 3 ءان نزيل نبات طل اهفدن تاظل او ننخ نانط نا! تل كيل هت بكوب ال3 لف نانس
 ا ل ا ا 00

 ظ
 ( 1 ١

 | دوف



 رميا ان 2 ل“ رول
 00 ا ا 20 مالك ١ ا 0 2 9 ٌ 0 1 ١
7 305 2 

 ةنعزرنآلا ]ساما مه ديؤر انل [سن نع يو الز دال لانكم اذه م تكا اني ال نيش نةنيشدلاتشللب هدانا( 0107 1 01
 الخيام نك اكنهزنل بن اوم ز» انفتل مضلل انتر ملاةرمضل اًوطبل رع ضملظل !ةربال لعب نك طارد دنمزكءانلا ا 03 0

 17 ١
 هلوعد دل رعت ازغنع فلطل او نفخ ثيم نفدارمل دال ل لضنب نق وبل اب ءايجنال ني لأ اهزنل انسه نو دالانل او انطنعال ! اع 6 3 0 0

 نها اونو 07م هنن ضان اوه ةرهاذ دز تم 55 بل نم دح ا طعبال لون همت ذ تع تلاد عطا ادا هدأ ١ : 1 ريل : و : ١
 0 زمر اه داعن قطعا دع خ كلاي مدس تأكاتانعت اق نيل الس لا ا 23 9 م نار

 نيطتءرتحاو زيه ع ينل بن نانمؤد ناقل انادي ناهر رشات نوكرلا لرمزمجر طغال كن |[ را

 يتعاون مة تاكل ا 35غ قابطعل ذات جبان لئن كر ليغ كاطع انمار اعنا

 ل لغال طع ا لا اعني ا /

 لفتت ناني كين باورازن لركاضنال دار ابكر نهر |رعرعس اكسب تؤخذ ةاوكرل م هطعالن ول لزم

 هيرب هجن عى ذلؤلل لعفشل ب نسحب داو نع سكس ةوكل لها اهت ةيهادإ تنجرملف ذك مف نازوع اللا

 كلانزامن انف ينل ف ننال كاف رخل زج ام كلف مضل ةرهؤ دز امةوكل اريل اطل تع هنن ان ابغمال كلفن هداج قي بح

 3 لادن ناندإب ونعني غن حلاك بنش وح نضل زنا هنح لن فل ذزئاتب الط كلنا يلث كفو

 0 2:50 نباح از ليغل ؛طعان اكشن لزوم فتي نتن ا بكذا ذاك اره عزرا' كرر هز تفل ارظعال ناتي

 هنكتمل الع نع لاو نحكجَع ب كاذب اخ طنم ناهس 2 متل بنش هاه هاطزل ادشنثاز
 ايفا انم نين خجل لوادراتلا اميل غرك ادع نوعلتال زج نف تضل اذار كسب تدان ذ اننا 7 تلاامْيِلَع

 ىلعبإ خذ كس دل اكن انين امَرَعَر نازخال اذنك نوصل ادا :ضحتل للت اي اباوصلا دج فة لوألا

 طاطا بق نه ايزو. يزحف يا يطأ كٌ شام دنا اخ زا خذت 0-7

 نجرب تبرع كذل أه عربا ذ وزخ طعن ل ضد دببت انس ليعل طخين )ف ترض همن وكل لم .ةراد تلالإلعتب

 نضال زم ميو ذهب نك قراال لن زف لجل هدب تم ةللئنل انج ليتل فاشل اهو اقام سوك
 قاب كلف :دابنزب دعست عنيك ا نق نعدخ عر قابامنبابالنل الل اص نود طغمب اربع ينال 0 مخ

 هقغبال اهليغنا جد رتل لع نهار يارتن تجر عكف أك فل نائب: ش انهم ذه اب امض خان معنه وتل طيار بع تاع
 ذولا ايل هر ا وياما ا

 0ك وطن !يرنفمل ذخايز اماما ل اهزذ ضل لل ضير موهتو اهتنصاؤم نإ اهَعْضََ انيملعيم ازا اليل اطنخ تع اتي

 اطعاطر اتت تاع ايبزي غد نع دان ارنب تحاكم زن ابأل اسمع ضاوم قا نضت ن عما اذ اذ خان الذ

 اال ننال انشال اذهب كم مخل تقزاننم دربجزمن مهين نجا ل نك اؤاشبنا اممم امر

 كيران ىذا 700 ذخإب اب اطوهدن 0 8 جراح كلفنا اهزجد |

 1جتعنع دز اع نايروبانشتلا ف جال هَ انلامانرتا_ ما دهاكك غيت اضنننالا ا

 2 ا اذذل طنب الاف راتن كلك هش عم جاتذ ١

 لضم كاز رخال انك نب اشإغ توزن اسوأ لفات اع ١ ادعس ارو نَحو كدي شفي رع عني عايل علا

 ةجفاي تاك را بد كانط الا رتز لو ةوزم مز يوان 52 زي ريز بح يرعب
 حجرا انت اسضنهم كمّرره اذ ذل انيس اه اطآد كرظد:ظلنل وطن انبي مالك شحن ناكل اني يهل اضاايوب
 | وم يم د يحاح م اميل يعرف محي مسمن يف كا

 كبت اين تتر ننعم حمس تبحر هاو لي نخاف اصل نطل الحاد ااناعكلل انالفيلا اهملعم يا ل م

 كم اضت منغ لان اك تغزجر خلاب ةئادبجل كناقعزم نعم اك 101 21 ةةالللم جان
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: 
 ا



 01 تالا :ندجرادابل هداناناس نور وبل نمو كاك: ب يعش اه: ناخ قربت هههاأ|
 ضان هاما ملازما اري اا زيوت تود

 2: انهن ئ راش دل دال اهند د تيه خلابه اهرخا ذلة دشن نق هاب لفنان: بدبس نع ح كو هنيقؤفالا

 ابن كف نانض كون الحال دلت احر ل اذن تغاضن اهيعضل يوكل خال انس لج عضوات العاكس لتر 5

 ا 0 يلا

 ايف ن تاكل «ريز دليل هيت كت ا د 0 72

 ادن لعل رب اشنه ىب ىب نعدنحلا اسست لتلءار رعت د كغ ئنالحابت جال دحاوب كش عت اانا

 ديك ا دج عحذنل مك اسال لن هرم بوه لئلا ترا اهئ هكر اطيب رجل فر ترابط

 لهن نطل كاع عطله وكإت شا اكرم ل لانج تيل خا ناري انا لل اشرس ابل ان دخان بص ًساك] غرصع جر ب بدو

 دلجإا كلبا غنج إل لظاْ ااا امام رنات بس يرعب تل هليلَعتنجاب تل اس تيل اننزياوو ين كد نع

 ا [ورفعج مننا نبعزعرمس اكسب اهن نعال انا وازن ]جالت ل اظ نيرطل لع طم هرضر .راخلطر سو كين قل اهئالف

 ب مهل اظن تلف ز وجه ناوخ كلان ةرخازاب ىل التنموفد ري لعل تن بلع تن اننا اءانن استدل: رج د اتع

 1 يس دع ا لع لذ وى د ارض اهلشاد ا انخاوضمم

 نقلز هنن شنان منصر منعا ل امام منتي عللب أو تالي جاهلا
 ا م نزكرل اكرال وم تلح هناربص ابان انين دفاعا يهزم رشم ناي
 تل انني لعاب طا ضب علب نبت انضر ا هتف ادع ن: مظنل ادع اهنرح ب اعاتنلا (ك انين ز طش ال تيجو دو

 اح دايس نضال تالق دنجال كنت هل ديجي مافن علهس اقل كرش

 اخنوكرور وات جال كن نح امز عال كرز 0 امم هكودكا
 ةاس|وهور خولات فزع عملا الطن ف ضان اداب خسس او ماد بلل ذوم هذحا'كشسعن اخو لع اهيابتلالوت شل ايرنبل اعنا

 الك هلل انصب ته امنامتن كيذا ناءل ينال كهإم ا انهطيمالف وك امون ا ل نايل نزولا اكد تتاككواالك انف

 دلع لع ناك كلي انحش اوان ءائرعنساال 4 انما أكن ارب تلا غافي نرد سالم انهنريغنج
 | انني ا ارطضم َناكنارنال اه انا اطعيارجاوهن دانس انيْم تكسشس ول ادشعب رن ناذط تالخباشيل تشم ناكاذا اهبافبلا

 8 هانا انهن اظعال خر الف اها بمولد امل م رق توبا يسم اه زخات لع خر دلفح

 | للغاز هنمييرخلا كم دانا و اعنعأو اع اعزاز اتتف_معمات

 أك زن ف6 عجبحش اولا انخ ادانز نزكاااز ينعون نيوز داعم
 | او دؤ تحوز ثول 00 فمك لذ مز زب ال ن ل َبْخَيَرم ىلا مذ دك لاذ زج نارب دو ا 1 خوف <

 ظ 0 رادع أل دو 1 ع فا 27 ا

 ] ت6 ثار صوب صوب طواز ف كان هيد ةءْئَع يع كلذ ناككاهاذ نرنؤمد موك ل يرحافمل اثم كبر احر ماس بع

 | ةزيكتركك خلات احن لقد اينما تلف لفن ز عنخ أك يزعل الانا وكان كبطل ننكر
 ْ | سك ابل لف نطير 37 نصرشلك 8ك يفافا ميغ ف طانح الظن كالاننتلِل تكد كلان كعاهندذاز ا يش ذ

 | رع يدش ريالا اهدا عيا هولا ع ضتدادعر نكت تام ظلال

 1 ع 1 نزيل بعز ويوزع كل اختار كلام

 لاا م درو نوكام ترو نم تعجل نر يدع هنحوضطتن او إنا "هج صو هك معو ةرهز دان املث كز ”دأل هج

 أ ( 0 3 ما | دعم هز د ِرئامْمَس وكر ملح دره 0 لا لا امج 05

1 
 م

 د ا و 7 1 000
 ه0 ل ل تكييد يارا اولا نر ا نر ا ْ



 0 اذن نزقتيوعَبَس نز ولف ناكل :نيتحاق ةابطوا| ا 20
 انطوت سال انني زير انسخبذ ترضخ ايش طاش انيلعزطان كناجياكو فتن هاله ثد ىلا نشل انننسل ئادبع | 0 ب

 اب لكي طانطزن تيران كل ونت انجز ]م بنل ان كتع تاكا ءا زب ىف تيلرخ ا اما غل تل لع هنن اربعون !كلازسراف ا | هس ةصيخو |

 الا طع الط غ و هللزت راك اكد نزعل يت نرؤلا نها ذإ يقعان اها اميل ةاه ميا
 اوصل لسز ىف انما ورم نر فرم د انننب ؟:تنزوذونْرل انَساكَو شاد تحمزذلا انش نددت هزل اراه دّنْيرا 5 تيرم مي ا

 .اهناككصتل انا نوكرل افدعل نام انف بتل انضب انزع نزل اهات انيرغ اك[: نالعجس تاو زل ناطق اذ :ينجرم ظ 5-2 2 1
 تلت نهزمد املا طنم كرز هنزل واشانلا تاني ناب رم اضنا دنع نلذ طنطا يي ماك د يرن ايون ” 0 ”١

 ريباتتلوزم كاني بعراشنرم تال دلع عانل وم نافع هشنادعاب انضمي ة نان هش ادعو ل اعد اعز أكل ننس نوت

 ووفد لاول اوف َناكن شه نال تا اكل ذوكك اع طدش وراني هل ااناكو انكرل اًضراخ ا ةارغبع . 1 0
 د هيي 0 هك ل يد انزل ل عسزبازناك : 0 :

 مب ل 00 قطفلاةَلوذ بالا عا
 ك2 512 )زال . بتفبيأل تاكفاثااب انذإل هال اد نسر ردن اةولصو طم !ذزكذ نإ كئزن اهنا | 1 م

 قرم دوست تل تس اج ا احسمب نلمس نعاتلا سا 0 3 ١

 _ ههالبعبب رح انني هنن اوبر دوبي و غأك زو زنكونض كوزير جاو اسف تل اظل | اجيب 4 5 0 4 "

 ُةولْصْلإَْ لاسَوّضَف!ؤولَصن اش رظمل !ًءاظع أدل ركع ؤرطنفل لون ناكل ادت كونمتوازجزم كلل ابهى تييضتزكل نتابع 8 8 5 3 31 |

 بح 7 د ا هر ب ع 0 تك 0 3 ١ ا
 ظنت ع البنر قرض دب زعزع علك عا الان حاضت عانم اخ الكرمل: ا / / / /

 0 مر يانا
 م 3 كك رس ن١ 0 7 35 1

900 3 20 7 
 , 43 ل ا 1 3

0 
 ا 1 7

 مث 2 ١

 برص تايغان :تيرعأ» صدا وتلا ما ةولاف دجال ميت مضاؤل !يزلرم تعال نع عا

 ذآ يعن ن اره !لاج النملا اخ ناكددل زبر م كاروضن طعون بكل نزيل بين عيل تنعش ان

 نسخن تلاربقيل برغل انجذاورا سوءا ايناس ذوح دافعا كي وطعبح نزو كتان نيخاللم

 - : ما دالهإانلط ساكو ا اول اناني لاله اكان ال ا اميلع عن عئجتر |

 لكل نجس لاجل نا تع لوس نان نضاله طابت له زم نود نل انوش نا ١

0 

 ِ : | ةطنتي نبتخي نط شوبعل فسح سبا تزل ء امنوا خزعل انعدام او 2ةمهباكترعو طف اذوكذ | 2 ننل : ظ

 ا ناب هغدض مدل هش يتعب رع بم حراَيَح اعني عس مب نع ناوغصنَحنابتلا كنس كاتم ساس ا اي الأ 2"

 | مانو ةنونل امو كلف كنون ال نزع انطا نهنم كنعان عيال و ,:تجاو نيرا طر 1 ل
 | اًضاشن الكر 1111111 الكت ؤطملا ةنع لن تاع ادنب ]يال عن بنحن ١ م :

 ناتج فهرع هكر دخان زم بهم :ن أكل الل تازتال زيشملا !ءلمما بد دام عاض وي عشواةظسرم | 3 ١ 4 .٠

 #3 ش

 تخسره عال ل اوال نزلا ضاعن اتوا ين هر 3 ا
 و ' .٠

 | ال اننملوناذ اكون وهج ذكر تدان انهي لشرح قري لن ضن طفالب ناوين 5 1

 ١ كتابا تلا اءانن انت هع َعْن امص أ مد باججال وف انذ دانس ال لعلوم كلذو لي تاغ اح ي 0 زيحابدعو ا

 يعل
 كفتة الط نكن لون يطم زك دس كت 15 ليز زم مد ؤوه لح رع نة 0. ا

 . ماو

 جك ناوننمرمو ةوكلاءاطنل ٠ كلءانذت دنع ليدانعلاجتداذا نع بدنا اورج ار كولملادلؤل انابيلا ا وا

 صِمحْلَعَرَِ هي سن هيسيس وسو أ : ا و ١

 ء 2 د 9 1 !

 0/6 هود بكا لجسذادنعز ا: نزمدو فزت خيجنخاددتضا لنظام داون الظبي ساق تيت | ل90 007 ١
 7 ا

 000 جالا ايفل كولتعو لخد دتمائيفوتل اذا اهكال ذود 'ذلّصة اضل اي 1 1 || 1 3 5 :
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 هالو زم زل نراه منو لل تاب ايمانا عي غدا زيت اكرام
 _ | ةعادزكل هكراوذ اموت 0 ا اركان

 نيو ار ناؤنسنرع نبع افكيس ميلف ذش النا وزي لف ا مي: ناضا ركل َناكَن اربط ذاباناضألا دحر بلع

 .[ام اكن عانت ريع زغ نع فيم يطض عرف لن غلا نم ع جان لوز لع تن ابلة منه يي اك لظ لذ كابل

 7 ةزجرحد انبرج | نمت :ليعاننلَعر انني نبلغ تسال لذ دم مرداس يي يزع

 َّط ذهالم ةنعرشسل هلل اناس ائغنلَع اديك: اعتب ارغتع كس الكل ذ ةرطنملا" نست لب ان الس "تبت هند اوسع بال تلف كل ةدؤرذ نين

 اص ل نعلن اناني نط نينا دك كمال نفل انش ع وكل إرم

 اص كب كيرفت نات اكسم و ل اذ لعمال ل نان بتمتابْمْنأ ا انفه ة لن نوبل زكر رم ذخيزم

 كي انا افك نك يرد تلع ادني طن ل رايز سندا ع سئ اننا ا
 كلفنا نراذ زعير جرطماة نتا يهز ارعاتلا مم ةظضؤطنل الفم إل ةوكذ لال يل لَو طن اذوكَتاَح نافل انما

 اطلب بر طل كدا ظنون ونسرين ون دعس كيما ينكر نول ليم دوه
 زخم ضادنعاب الان لاهكيل اهذز جنوب بن ظنك نقي ذنب ل عرتعاكيمد ل طن, نيرا ل طف اةوكانحلا

 كفل رح اميلي نسل انشاد انين الل طاحت كبس الف زف افذَس ْدَص عه وكر ليلة لجد

 كين طدنعب اداوم زكي دنع از اش زكع از حاط زم عا دايز عاضن|رمتزط عانص طفلا

 أككيلغرب ندا طخ عضل ذ زن ذةطنل اش ببيزَه لَءْن دَصبب ىذا طن انف لة ةَدازز نيا نارٍ نعش وب عكس ل سيع

 نوكالل غش الان العم ارمبال تلفتل ذر 010 ا

 طش لهسعل اظل اع وهككو!نغرنطنم ادم ةلظ زون نير 0 امال وطن قش هدنع
 قبض ززعأك طنا لكيلا انلعت ع نانم اك ةَدحاذ ظنا انيعع بام نيزمؤلل رد

 1600: ةتياريطنلا وكر نر مصو لال انباكتلذ 05 نخزبتحيطدحا كب لت ماظل از

 نافع طفلا مخي هالؤللل امري نق رخازإن تب ا هر عوه زر » الوم تؤم كولملاَعَو مم اكن نال جكدان

 اعلان ذر تالف نياريفن لع هصحكشبب نع ايفا حب نعبنولتل رغبوا بسب مغنل انذؤب انين انطْدنَو ةالوملام

 ةينرع يو بم داك دراج طا: بعون تاهت خو بنا لقوا اكتر زلط كسه باكل

 لعنلواثل انه لوما اذ كعؤطمل نا كرري ننال داهم زوجئالدةظشا تل بحجب تكلا ديرب دنهل عال
 عظ ل | وك 05 و خب أو انهن ابانز لفاكا يطلقان اجدع ابْن !باوَصلاو

 م 5-2 ناؤرطملا متل ادبطوب ال ؛ل ف نوهت منها دابا د اخ نبتت كس ذات از نصرت أك“

 لالا اناا ىف كب شوهت دما )انعام دس اكناو ؤطنّىهن دهيلاملا جخنالج
 3 يل تسال انغطخ عرابالل اهننؤلصل ابْم ابو تيت ن دل طفل امؤب اًصلازن انه شون ؛طما عتاب

 2 ””ةلئزغلتلادبق تربينا مرضا يري دن سما ا ةرعين د اين والا زما
 : 4 تفي[ قر ند ناز أكن ديزل, اسنان اور ة ذم داسزكد كر زينم لن ليجد

 0 النانو ثوان اجت اه ان كن اال كاف مؤ زامل يال قش انعانان عدلان عا 'لرعو ا

 (١ لعن وك انجال ان 0 ناوغدإن لما كركتل اهرذل انكر 5007000

 ل ًافصأ| نقرات اكسب دون القا يدار نا منضل نزل اكل ذيل: رز مبان ينزل
 أم مجيوم عاصب لات انةذلمل لحال!" فزع هنن وعم |عضيرم جب ل ناو منعت لذ 20 ااغضج نب نانا نعش عن لع

 ا و 1 اما مسدس ببسي ا م عسا 0

 نر 50



00 ١ 8 3 ١ 

1 9 3 5 3 
  0 3 7هى“ , /

 هد عمد

 3 ٠ دال
 7 و : م >ِ ه دسف |
 ميمو زل كالا و لحسن 00 3 2 1
 ب ظلم دا مولا اهب كلت تدان ءاذأؤطمل اف انا مدش ابا 00 7 ا 2-3 مس ||
| 1 3 ١ 

 : أ “
 دك ناؤفصرمو و ذؤاس اني !ذؤامل المان هنطخ اوم كن ناهز ماذكيل زطنق عدل ات ف يغدر ,ىحا | هععب ه«هعرأ

 9 ا
 نانا ومني اضن كيم ٍُ 59 تف شاتءايانن اسك ةراغنو صا ظ 0 2-0 ا

 ىلا اه دؤ اخ الهرم اضومال افنان« اهلها اندم زم يهاب نتاع اد ابعأ 5 7 0 تيب ّ 2 ل هد 2 1

 دل ْ كام ل حل
 2 تيلذؤ يدان راند نت ره فلول كبي لزم رد ادهن اةنجرماليجازخاب دزملا سياهب إذا | ا ا
 د |
 ده انرعاك 00-100 - ملا .:اهالتع وز تراها نسال نس | !| 74 مرا

 5" اننا قمل ظمأ وح 2 أل ناز ءانردش توون الا ع 2
2 2 3-2 ِ
 1 لتساعد سدت نازل نت سك كح ع 

 | هلع اين اخس ناد راد عضويت انفسل كبمب نوثل اًيئإذزم 5 7ن لعن لعن انوناَح اتا لكرَع ا --
 مدس بالاعلي دنا 0 ا ل 0 2

 كا: باعش ادعم عمد نش .نضم مانع نيكد السبل ل سجل هر خانم بسب ماهر |ام

 انجانيزنتلة نايل مويس طفلٍ كبل نزعل اراب جك انف ةرطفل كبل يداي لسة لبس 0
 كبي نان نيام كلذ ورخام كب ابنا ذاته دانا امضؤمل اطرالل اهسَو وكن اعجب ا

9 
 (لل
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 | ةرظنلاف ثاياؤتلنضلخخ الهاي انعيهران ميصتختوضخ ابن موزع منسي بزالاداغردع | 1

 | ]لات الا الركبه !ظندب تؤجرمعاصؤطفل ان انك رع نانا وتل ركل اح اصر حو اذا دتنك ظ

 ايلغاو ةلَسْول اهم ل الغة بمال طال رضاع نانككامالا5 قنر غون وإطلاكنير جلا ةممانإلاةماثلا ظ
 كلذ زال ضمها برزان اوزيل الزب انااا انطدزرأل ناننيرب طه! !عّود قره اراقلك |

 عكاْمَس ءاواكو نمد وطيزتر ملك انا اع كنلحْؤ طمل اًوطنال !مايتف بضل لمد اوبك تم ومبلغ يلعن |

 2 3 0 مسجون امل طل او: ملالظ دل اسراء لسازز وده دل عيضرو يف ون ارح

 فكل رو ضبل اناا. داد اهراوضل داك اخهبننسال اذاكز نتاوي حجر: ني لاجل ايكو دوجؤملا لا امتد[

 0 35 مي لم 1ع اكسب از كيسا عدزم توغل ارم اهدا

 ءاعس بكس 1:21: نلت نؤمن اني تمل نؤيد نادك خنث كن هد انس ل

 | عا | عرج لرسو عاصةطنحيرم طن ذ ؤطمل اذ تل طنيع امنا تح عمل راع كرب ذم نر طنجز عاج ن ناونسمز عاهل ع

 قل البال !باطض ارنب: لندن ابني راقنر وعز ح جاني رع اون عافشمال اذهب كسمد عالم ظنال

 ا نملك ادهكل طف ىوزس ينعي وعسى زج ينو تنولؤابل بم اءانم اال حاط ف

 هنبانكنيناوانصو هرقل اوزيل انكم جيغا نطير دس ومودي دورس

 | ؟طفل اخد لف راسنا املس صن حولي عنان رع راضون كل تالتخاكل# و

 يدوخ نامنحن نم نين اكالف بيم علم ليمشزم عا زم عاص يلع وز زب لوز بكره ديم انيكرإ 0
 |ملَسلَو كلذ فالغرتت الجمش اايضال اضن نال اذهل او تمم ضوزعمل اوه كرب للا » انا ةضاتلإ م ج2 نمبدم

 رتتاكاها طف ترك اطلت نارين تاع تنكر اح ع اندلاع إنضم عنك ندداص انتم

 0-0 ريدم هكوح ناينخ عنخ نامر ناك اف ثبدن هزم حاصل عتبزم اص وزميل م عاص كاد :اكذربعزارجز كو

 ار دية تلد تال جلا اح اد اضج نأ الا )فلل او نوزع رم ف در انهاكتنانيملا ءاهياتذ ان ايرطعلا

ّ 

8 0 4 
 . 3 جوع 7-3 2 57 مس <«(. هرب ا 50 تك

 2س هديجحن و كي 2 عمبص 5
 2 ِِ 20 يا د - 1 5 0 2 جمعه 2 ىس هرآل لأ



 درع ارجز رج هصلج إم اهن اة طفل توك ذردا تارت ادع ءانمارجل اتق ع خل ادي عمل اضف ع عسسل
 ١ مانت ايل نانا لايران ووزن نكات اتيلف) ةةزاجزم حاصل ش رم عاصي سؤزم مادام عاص فاذا

 ا خامشل اوال نان وكر اما! اننبال اهواك نان انين زوون اولد اغت ده صخل ابنضم تان نر

 أانهؤمؤيمتت ازين تعض اههنمت كن اكوا طول اطنعاز وعشر مط زكو اوبضخ الن مفي لنص وجنب |

 |سضيفئالثيدحيكرديفلا ده داملق عاص فضن الزج رم اوطغغ نزطنحلم ل انج اضازيزاذو

 اهنا اله فز ناينع كوب ان انش اذ غ7 يطب يبنه نا لوي بوك ةيلذزرن ال اكد يب دالايف

 لونج فت ذا بضان ضعاف هز ودا جئطسنم كمن ذات از افنان امطْتم ناكاهددمنلا

 ؤ انقر نم ءانص فض كا طفرم ال اوه هطنحل ثزرك5 نانا مذ نإ ناكاتلؤريمش زم عانضو زم عاصم عاب نشل ارم
 ماد

 7 0 ا سو
0 3 0 

 ا 1
 نا تلزم دز لكنا جملا د د ضرع ا يي

 نع انك ل ال بعزع ضم إو : لع ذ انجح تكسب داذما طز عاضل ادن الص تعضن ١ !:عن عام رك انيس ودا

 ذا + مالم فضا كت ولم وك انضر كو زن يجز نتف ضل انف ؤطم دّص نانا ظالما

 كَم الونش اربعاب اضل ف لي عز ,حوعداةنعتع سستم دالناذّسزاع ان .. كر عاصر

 الط ناونعوب اف بين مانت حا وع كارطيجالز»

 نين انعدام هل ابيض ترمه وح انتم هرباكس ةذذل نسدمعل اكثانل ادرمل اننا ء اوزان نم

 طضنو مشو ابنيند )جرم عاصال ظن ١ذ وكت عا,هانل اًساول سلا اميلَع سادس ونس ل عديع درة دانت زعلهس

 تلك اكس و اوتتكلذ لوم نوعا الاول اَوكَدل اوك اقم َعتاَسْوا ةزذؤ ائنوّس زائف دوا 'طخلككلذ

 طنط مذ ناعاان نفكر ماضي لل ايازاؤ نر ايناكان اذ انزل اجوو:تلنل اجمد جرح انها ئزجاسوايخال !هننه

 ١ دهر جيم هيحوجاع ميج اذإب طيحرم عانت فضل مج باش اما هنو

 هن اني ءامذ دق فطر دوك الل زطخمر اختم فد دولت اليخ تل: ات اربز نقب حرستا

 0 مايو د نيون انرج عضد دنس ضاعن يت اص ن لصق زغا نقل 'ءاظض لئن اورتن

 اومللخا انب اطضانادل ا: كامج علو د ترس عال تنييس اب ووس دبعلا
 اكشن اضل ال اككتن ثمل ماض لوب اوهتممضِنسَو نذملاعاصب ؤطنمل الونمت موضنت ع اضل ف

 2 انش بالواو: لط اةءاضإ نش ضمد هاتر مزون ايو امل نزولا, نوكتت اك او نبع!

 انتج ككلف هن وول رينا ارانب لانبكل غلاب ليز زعان اص زعأ واهتم
 النازي هزل ال نبنكل نازل لإ عز عدن نب لع نغدخ انباع كب كانا طن لهش كلفت ؤ ل رعل :
 26 اد ئدزن القلاطرال ابذا ابدانمال نزار نيت دامت رههزرغ كد مالا هجن كك زكر زؤطمازعأ

 0 سرالا رعت اريد بعمت اود ا اهذلال [ضنس نو ككل ذرن وف نار ةضنإلاو اوريللا !تنرخأ

 فايع ونعم كين نرخ ركز دنيفاجب نيك اليت طبة تالا ابان ان

 هيمي يوجه كاكاو عوضا اننا ىف دوب ناكذظعو ل اكل لع

 ايجي دسمب سسعأط كيا انام غلآ رئاسباد تعا منال
 نااار قب كالا اذن تالذّوذَعْنم عسازنال جل صفا ءطنلا هنزل لن فتشت

 انباع وكلن انع نتبع عزل صني ضينو لود نب بكسد ذ طفل اننا داكاثادأ
 نوي

 ماب ندي وعع



 0 ل 2-22 2 ك2 2 دست ديت 55-5-5225 2+ 7

 : 2 ٍغ 0 0 1 15 ا : 00 00 72 00 0 “!١
 0 ل لاو 54 7 ١ 35 : نا 00 0 ا 7 10

 5: 0 "م 0 ا ع ا يي ١ 0 مو“ 0 0 ٠

 را ىلا ولا أ 000 ا 2 1 7
 هراث هازل“ كر نك / ا

 اًكتطملاؤطعانال نافع ؤاخملن رو ةلعحا دا ةضهندزم اعاني طعام ل انبح تحلم اص طتخانال هت شار عوبال ةنذ

 بيست علا انتصر نام +نازنا انداتفابع ةرتكورب اني ليزم اعاض نحن إم هيطجارجيرم 0 1

 نصل اكره ,مسادزكرجلذ ؤطم ازد سرح ل اصل نلت طا ارنب إ سانت نإ هند اي ئيع رع زن نت مع ارت اعس 2

 | تحال هَ بيز ذات لمن زمعاطضواةطتجزم عانم نان كوت تنل انفو: لكر ينل وذل او كولد ادزعلؤكلاو 7< في

 كفل! اعنا انعِصْإَسِر اش نروصمس نعناع رت 2 نرسل رع رنع اليسمد تذل ؤلعزكي كلن ذ

 ١ :تطتلا عزم ننال دب ىلا جامل او اةرعشم زم عالصو أ ةطتجتم علص تن دوإ زم عاصل اد مل اند سنع اس

 ريال طل اذن دنيا لا بلغم نان اميل راق نع نع 1 وجوم 0

 نريمزحز وكنب اك نهيملا اطضا وجال | |55 ةكظفلالخ_سسب ايرتما نإ كس بح ©

 ناتراالل نوم رين نادم خرز مضل د بايضاخ دن دنقل ناشاللل ةةهل طف لدلالة دشن هج ازعيسص | 22 كر ١

 رعرع أك رواها جا جا حضر اذ مانال كلو اطلعت ذوي اهتز غض أكو دو ةللذ نرخ طض

 0 0 ان لي ها طا نا

 وع

 قه نيزك رانلااخب نذَوَكلذنْسا ةَكللانا نالت لا ٍ 100 2 12
 ا 2570 كورس 2” 9

 دفوف دا نيزكمك !انااسع عل !:تنازكرو ؤظنف دكتلاذؤ لا انوه المج كرإ رهين هزائم |[ -
 م 0 حي -هب

ورسول 4 0 0
 أ ذقلغ طاب غر اقنز و ازخدؤمت ين لخ نع اقنع م اوس # 

 لايك كح
 0 لاَ نمتيهاذد ؤطم ليتل طنب :زتيفعمها نع الل اساس ف رب نم جنز عزا كسسد ةطفلاة علا سابا 5 0 3

 "نادر اللل اس ل راغب الح ا مح نعرا عر عدد ختل نع ارعدسس فكم زال نما ببال عنا كيد

 2 نعرخمبل ناتءلالم كج زجر ننس ومنع دنخ سكيس طفل > "نا طفي ن ارإبال هاي زل ذ طن زع ع تن ل
0-1 
 كسل عري خت ]نول ون: را ير ب يمفسملا ا كل

 انهت هشنأل نط غطت ازد ناذوج قرا ثول انك اذكد ا اعمق نم اكن زعب |جرهزبرع متي ا
 نقب دخلت ناك *ضتلب ذا ةزلطفإإ - ١ ير انوا عفا كندا مغلذ اج 506 0-0 . |ةع - ./ 5 أ 2 3 ام صتخز 3 ٠

 جارد ديلا اخطأ رع ١
 داقعضن اشم ديف ن ةنتينملا مظل اض نظف اذ 76 ود داليا انمللرَعُيل اضن تاماع 0 ا

 عل ب وسلا امل ات دازا سب كنس نا أنهم تاب كذاذ طعا ف ذجش ال3 جا

 مُر! اهاف زمول خفإ ةدلتسلو رات كاع هش اهنعزبإ توم يزد 111111 نذر اكد اطول ل حان دامت انخا
 مر ولإردحال اراد اعل داهذ د خرق

 نايل كلذ لإ تانغ! هيا ربل يرتد نعلن ل نع اع شب 5: انعبنَع كس اًئبْسُد 352 2 د ال نه راعم

 * نت 5

 لع ير
 03 يو 95 7

 ١

 هرلب قداح زم يد ذ رطب لج ٠١ ريناوجيلَه ل اهتبنكل لالي يوم نسر لف ئئازأ لال نزل غ نفذت مدع نفع

 ايغاقمبت الوم ناهةدزم الجرب ثاطل اكتر أ 2 ريرطخ د ناز يدوم - م م

 : مج لاس َعَحْر مهران ابك ن يع 9, رعرافصلا كسب دلل كعيتذاتطب بالة ذازد دام ا

 دغاكَن زل فد فاؤمدع كْناَد هيحاةراب ىل اتلذ مجوبالَو تح نم طع وظنف 1-10 ا !جانحم حاج

 نفل :طنزم بلال لها زخا ىلع : 057 العورعبل سلة ال !ناعينهرب هيلز هاد ايزي كيج ف

 . انععو أسوان دن 'إصركلاعاصباخ امحتىلسبا :نغ مر كناك اناَعْل ع هرمؤ-فاهؤاظعاز از وحياه سا 0< نسانجا

 "يزن يباب ع فبغيبل كيلا ءد هيدا هس نحانإد 3

 ةمداعصلا كسب اهذخل اوفا هنود وسبا سسكس اتلل ةينياي نر |!



 || فمع . د 3 - . يجر

 ا 0-3-0 حتر 0 7 1-١

 أ همي »+ - يف أ "تركو ءراكويما

 5 اعل واول ِْ 0-0 ؟ميحرووم ارم 1
 ات يس تصل 1

 [1ه1ه11
 لِعُر اا 1 اذ

 ١ ل بكام ا انطالتزكا ازد هذز ذو طع نعوم تابت مكتبك
 ها ناونَص نعت كسير انزل الحا طننأل ل اتالم ادب لضانب طماط ن طنب تحيا بسب كل هضم
 1 هن ةةمغل اظةركرلا واذ ناو ةولضلا اونا ان نال ذا طنا اذ دسهزع لت نهار ربان اننا لة كاحبملا نب وعن نمأأ

 نان للاهل نكن جن ارا اًاحاذالخر انيطخنةةضف ع ع ناك تي هلعر!نال ىلابحإتلا

 . | |١ عمار اومق اةشلث احاؤل التل اطنحا تلاها كج منغل ة نال زم زبالؤل زلزال كلن لاني اً
 - انيأ أ ةتند كب اياز بالغت وام تان ازرار ا جلع يحل زم تيد الدال يجر ف لذ
 القاتل اءنبسرل ضل غل طنب طنب نابرمابال ل فلتر هاب سراب نب نلعب مم ناب طا ضنعنن حح لزب رعد جزع

 بيب ل27 جلع كثب با خل يجر اندؤب انا الك حاؤئ الوش نت سحد كل فبرع كو نانرمإمال زج خ إو سي قلل انسب

 رمغل خفي كسر مه شا ظوه و منكن يره سك ف هي كل باع الية ونع
 ارم لما [صان انوي بارع موعدا ذات ار نب نر هيلو اكسب ئاؤئلاسمأب

 اهكراذال مو النا ديول اصر نان مالم ل[ زينتا طة واصل اكول ءالياغا م ا

 فَ ام ةْواَسصل فاه! 0 200000 تالذ كر ]سور اهم السيت التو رمد العشم |

 تي يبانز ثنو دئرانيل دوش انما فذدابل وظف اذوكوذوكز مديرا[ دخن رزساكت كرته
 نيّصم امانه لهب اش متزطملاةوكذكإمل سل ١ هيام ع :ّمطواتصلا |

 ريل را ردع اف افق يدع. ”بناونلا ضاوالو امن دكاؤطنملا» وكت اوبزخا ل أم 0

 شل او ارو انلاو كزل لى نإ لوسرلَوتخ هلل نع قيوتساتاوطاةداغ نا ارأألا

 باكل يحمر رطل تناولي ةدرت شاش داو اننا نل مت ناهز مبان دن انلؤاام ون مسي 5

 ينمو نكن اوس ءدق هنا اوميط اكتبي اواو ملط نا هسا <

 هللاءفا اربد نفك لاو فز :لظ لس ظن هناك باكل ءْيلَع ةرئخرم اعط نجؤا الفرس ملوس: ولعن مذا اموره الجش نو

 ) ةيغاوبا تال[سآتبشا ذب ا عر ا دفا اورو هت طرطل ارضه نم ملوسر الع
 هللا حام نوم ةيبوزخل رحال ا موبلبالكهتلإ ؛هقياكذلا اولث لالعرزكل ةثباطنم ابي دشنت اهلل اون اواومتاكتعكتمي امو

 نا عد دفا دوزءاصر هد بننغال اوطنم جاكت انو ينل يؤكد نون بالرمل وستوو

 سيمبا اووحص نب هزم موب ذهل موب نيزك ا.هذ كبي راد مجان انهما صنخل ذل ادحال نر ريب

 املا كاؤمن الزبن انو اف رنج ايران ارم مينرَسجد اق هذاضاهنلاءذا موون عنيه نابل اننال ارأككل اوَنوانملان ايجي |

 مَسو لاهو هنن الص لوبن اهل ونعم زلال انهو ةونعالث نفملاب نحو هم مع

 تح هيي ا يدع داق لو داب بوني اخإ مط نوكب ءافنل ا؛طغب نايخي ذل "فل 'نوكمالك آن تح

 ةكيالاوتا ادع اما 1 عالطرح نش 1

 ب ا ا نا متابعا زءانادم نبضك انفو

 عاب مي نك لعل نضر ارم غنج أك اك سالو ام ., نخل فلك نال هلي انوياقرانا

 : همس سال لنا انال ان جلوك ههنا هداك تدخل نالوغ تح
 كلل اب هانم اكو زيدا ولخل انبرلاش اة :لاشل اناقة النعل هدم نبك اص ذاع |

 هللا عونا ف1 ن ننال وج يسر علمع نإ ار زب مز عينلا كمر »نق  أكلؤلوم ان وجزم هن ناكانم

 : مك سر حرا ساما اا يطرد نائل امن تنال نيل انزدو لل دنا فن وخلل خدل ل امص ذل دل اال انلانلع الن هاري موئيز غال با
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 ردات ان الامس دانا انه ذب ألك دانون لوم كاش ن طلع يشز عتق 5 دشيزمش [حهانطأ "٠
 ما "ااغزنل قلاب تلا نبع ننال ولاة ناشال اك ناني وتزن طيبة ابك ةييفانم

 لا نادل وذا زنا لاا اًدّص هلا اكومراباذ مهل هانم او كول اعنا هلو دم حش نان اذ تنم |

 تيب دالطانامرككد ةنيزذالإ داو ارعانلهذ دل ةنخل ننلزاط فدل ابعادها الانا طاع | أش <

 07-00 اامانممت .داد انت از اناا جامدام بيغأكت السن اتش :ركلا دز قف

 | ف نلدل ءسللو هللذ كلف اذنه لزم لود وع ٠١ نافل طف تو سنعن هنن امرت نيل نير 1537 هلم ينل ال تلون

 نقع قل اأكرل تلا 6جافام خاسر نمل نان كاو بن ماركا *سل اذاعي ميجا هًصاعانس كاملا ف انبلادأ

 اينففلف ,هرمعر ْموسَلَس 2.1 مهتلالّص هلل كوست لئذ دف مانا عنمب ن إله ءاشام طش سو جرجمامال انذةنادززعإ

 د ماج الكان دوب تبت يهرب اكن الجال ان ةكدابن نانا اس مهي تلة تان ا

 ْ دانيت يخو انج ميلاعجتر رشْرهواطصإ لح تلغ اف رمافانو ل رارإال هدنمت ثراصتو متدال انهرسم اين دل نكت اضيلخ
 ا

 لاك ا 0-1 امري كَحّناكشيز 00

 ْ م 00 0 هلوشلل ىلا معتل ياكم نا

 اكتبو ااه الاساس وداد الس الور كرف تاكو ناظر تاكاهيبتس نادل |

 الان منان يجرح ةاسان االله ذد امر اضاّن اماراجل كاك ذامال ا اميزلوفلاا انهت لالا انهن

 ١ م قل تلا زنر يف تاير اك هذخإب مانال ةءائال نوع انهض وج ال يذلا نانا اما 2 امرا نهلن

 ْ كتب ني تدادايكتندس ا يا انوزجا اواامبْس

 ْ نجهل هت لتزنجب .دبج ل يليب كلاي زائف )عت نعنع أك“ رحال و

 | ضرال وطن خرم اوفا اشو دانيل ايو انهاران َنِننبللا انلاو هايج[ اهندوب ههرضرال 6! !يلغ باكي | ْ

 | ثني مل إرءلجر اد نهاد اهتزحاؤا اكن ان لكاالت :كيياه لن مانل كل اهيجازخدؤنو انهرحم ان ننال لس ض ناو 5

 جنت دير هجن درب عام لكاس تانيا مال ال اهجازكشانك7ئنل عاهد اهرض هجم |
 لؤي جلب باف لغم عطاثب رت ذانلمجش اف ناكامآل ااهشمر 1 ستور كلم عفاؤصَةف انوسر اهات كن مم حرجد انهمنمد

 | كِللَحَي اكدئَر زنك ماعم تبادل ةدبإ همي ل دسم دال عر عزم 0 هرالا

 | كبش انانن تكلا كانون الاملاك اديعؤوب اننا درو هناا اتم ارك بعوب اورد امرنا لان "سلع ةلاءبعنا

 كاز حان انتركره زد ل لينا شا نخب كلشي د :مهذدتنل اتاي ننس انرغونل ان ماج كالا نبوي ْ
 | اعل اهلكرضرألل افاد اس ابمإ ا نال انهنم هنن ايا ا. عزرا نان, امان اذضاثلاؤما تالة لمجْئ ذاع اذه انطرضعاوا |[

 0 م و ماو هيي هيي وعل 0

 م ا د و لد د هج اح يو ْ

 ظ نان نان انجب يب نمت اني ش اهل ازمة للذرل اويطزرمال !هنيضال 'لهزكالل امل لب نمال عاب |

 | كلنا انهت انضم ءالذ اى ارغص برس تعي نان يط ذة نش زرألا جازم 'فيظؤما طل اورو اوم عج س ميم جد |

 تمتطف ابيل طن او مذا هفاؤلخ ل اذِكاَعش امس شا كونت دك غل جوت الذم رار نور عز عمضت تح اوغزع |

 عسب اننزيعزعز# ديب بتساشا تبان ظ2



 تا : ليرمنوهو نا انتيضرأل قراهاذج شنان يزن اوان ترجج كينفاط هللا لرش متبل والا ا سي

 ثمان ةهرّمل ةدتلرزلاثنهن ثمن ذل ناك انلؤهن تفدن اوادضتس اف كفته دو عملي دنهل هي وهز تلمع وهد
 36 *ذرهؤ

| 
 انئلاد رح اوس قل كيفابآلا نمل مزمرال او آل لهن نفي هذال زي ايف عش دانه انئَون ناَوءنلَت تضعامآل لون

 تلانس اهرهلاءانوان ل شاضادو زازا ناس شيم بضغغإلب ةملل ع 00

 ةجرانن ذيل انجالي !بيزمتن وكما ذب در لتلك وزير اعشل لبف تل شال قب المين ئ انش ثوار اههنال اكله

 مل اغانلا وجاد: اوند يرن هزض نز زلوم ثانتضل او ماعلا يزيل اهنا انين م حرم لفرسأل | مام عطاعنم ءانثننإلا

 نبيا عزا هرم نغاسط أك يزف نسون عج تالا نوعا انب مسام خاج زبن
 فانت مس امهموهمددضساذ ينو نان عوض لو لج دن !هعبنب هال اعل ورانا: تخرج ر يضرك ل زج نال: تندلع

 كائازل ازبدعنع نربي هس عذج نع اك حنزخنبا هيكل لم نوكيسضاوهّرمد د اهنا هطلاغلا

 ع الاّ كتاوجبا» ءاضضلالا اينَدلسْلَسَوَلا 2111100000

 كيرف نهلة ذمانفانوانن نال د انور ش ان من اخألا كر سر رلاعط هن اؤْس اليل كيان

 ازين طخ عز غزف كف اررب نحو لوس وهن اف تلل غن مل نا ةراونإ لَو هل وحد وله لوهان انهم ع

 دز اوان دل نان لغ انانبعاب ا ا!تاعال اظذاوكذ دمايمال العامل كلف ل ذليل هنلا دنع وعض ىف ارو نيلي م

 ن تتسارع احل انجزخ دعنعز هلابك ذا! اذ اهتنإرم كل درا اجءآيَنرم كلانهين بو ءانق ثنح

 دان اكيضح لان ابان احلل غببس ناكر غل اخو تعط اجامل ناتج هامل م نكاد عن ا

 تبا اوك لملاةهجؤلتانالل اهاكابت ذل يعيب اذ ةشانال نم طنز اطالو ريع ليو تن خذ مالم اجر
 نب مانالل قانا كل ذهزش زر ل ملا ناار انا كال نكت نوبل 07

 لم كلذ نبات اشهر زب يل يضف بحير اع تل اهل اذنه ان ااناصو هزاع نب وات تكور تن

 0 ال اكان اهتبالَد اجلا ةذاالملاو نحن ذ د اعبح «ب منان ابتلال يعجل ان ةرن اتركك جت دانت لينمال

 عرعاط ا است نامل نايف نع عب ىوسلا لاو: تي |اماثس ١ اناشم

 00 رح يي عم يو حر يدا

 ا ل ميانتا ا تو عر هزت يان اكيرال امنجوم

 مع يو اس ةهنياهميز ١ دنع مايو :رنيكاشلل متو انإلل فو

 ابان "دالك ضخ مطصن لف مرر م ل مدعم ميسو زا اذونامس أ 1

 اب زف نطعتضات 0 ةميهنس رب نوضلنم اناعنل اهنانكلا رع مينن مه لتس |

 هيو هنضاهن نم اذ هن المجاميع لئض ان ل نال جمب ن'نءادض اننا نونغلسب انؤشب هردم نيؤفنب نا
1 

 ١ دنا اركوؤتتولاو نلع ها لتغفا_] وند ورم مطل فماهي اشم ان "ذ يضر رطاضو ع ينبتس ءاذبا

 5 ا ال وه مت طخ مطب ثاف دضيَر بالذ: كل اؤ ذل غض مف هربصب نحن ماينفي اذ" نعزم ان انفي

 سيضم رمييصيمرسإاو دسهسا دمج 20- اتنع وو يجرم ا
/ 

 ا ا 1

 | ع لطَو رض ار كان ئيشمذ و يو مس اهب اًهوْمُصلاؤمالاء طر ذخإب
 | نفي هز اؤن كلذ ذنب قت هكربونبامكلورغوزم ول فلول اع ل نيزعمونباسعنتجلال كلاب ذنب لوز

 22727272-7-52جج>ي 7-2-2592



 0 اقرديقل

 عدا أل اما امال, نضرأل مذيل ةزلرنإة مجول ةخب ثان دموي نات تالنل يولع نال إي 22
 0 ا ئنزمنعل لس باعالإ ردو قيس

 جم م ا انام د ارض هل لو سوره دن اري إلهاورجاهيبالو

 | امئلتم طاير هزم ندا دك وش مزن ونوم يفضل اجري رجوع ذا !نوضرال اوه يغير ميم دامب

 معاكس عزانة مزعل الناب لقياك 5 تضل نوحي ماه اطر دول كلل جعل اضبام
 0 يول يؤم ونال هش غاز دا كامل اعنغو اعس شما امل انضس ان عير منال كم يحال

 ٠ مينا ارم اش ]نبت لباس لشمس النمس ههرتراتل اهب نبل د م«ولف فلولا نيلي امل ا كانملاو طل ميسان ايم

 0 | دنع 00 لو م

١ 

 | تولت قتبونس مائل د رق تاو حي يس موس

 ا اكل انهل اد انغال مخ: مل قدككل ولف كل زم نينفم دل ان لسجن ام تلا وشو داهتبادوجنر زب ول ا. ونفنو دمألا|

 ا الولع بار ذرشال دا ارجل رنين اوطصتعاذ يف احل اصكل كر اكزأل انجح لَظ تجوب يضر اكو اهيل دال زج |

 | عل راو لو« ثراذ وهذ دوز لكبصمل اك ضنل اجور نجزم مهدي اف لكام كولا ذلوص اوصل ا برال :نيعرضير الك مانجا و

 | يكل ئ لسا كرئانل او: ساخن حوحو جاكم لع اذ رمش ليال اذ ومال ا هوننصيرم انبش كت ل هس اق اذ نول: ؤجب

 | رةاككذ غل تي ؤرمال اذ دجلال رس ريحان تلات اتانؤرئاونهدس اهراشل اذل دعو ل ة2ءاتن انو ضم تنسب]

 دا مي تاوس لفها ضخ هان دصَر ى داو ا داون دسم ةسو مل انء عَ ذَس

 0 ا ل ب لا

 |لهاءاضرع ”لطفرعا ضمك ل خرم ل ضن ناد مام ءؤقلكذ ند صحب امد ربط دال لغتك لاذ عضم امانهؤملل و تسالو ثؤطؤم ٠

 | اكلنا زطادردستوملا هضم اة اءانان خف ضرازكك د لول اهلا انغأل اد ا شم نزيك مجالا اجئالا

 | لعدن الوصال ةكعاواسذ ارخألا انيلدال قماح انو ل تاع س الص كلالوسر مذ نال لدن اه اورو ]ها ةرعدب |

 كل تلال اوم ايما زال نجر انل يل ندال ةزك ل ان لف اند ميت زي منجز هذ اد كتل وخا نول ل اس كونغ

 | يع ازَسْوتاد ف دَّص رات انلاذ حيض ه اذنع 00 لتهرستمل مرتب يااا

 « الضو عوازم ا مرور ويرسم

 تارحلا عارطا ل وكلا

 طائش سيلا رت اد
/ 

0 

 ا | كلو امدالن نضيت اوال المد ورلا) تاعمتف اص هما لوسرزيذ مفسر خساشلا .اتنزيبض حيا زذال الفوم |

 ؤ تسال دب هيوم 5 دنناَذَص هن نان

 ضو ايون ال ننكلبا) اول مور للا نايم همام هالله رض راجر يكتمل هام زانس اكشاي ملت

 ا ودياشزمدنؤرن 0 5 نهرو تزول اذه ذي الانبار بس الن نامل كيصتو د

 داك نالت قنات انشا ربا بنوع كل هلت ن اذن اهون عل سني نوب نم طلسم

 | الك عتيكمه زالت تشن ناب ديلول اهنيصوجر ازال نمزج مجدا ن وكيت ابشر :تناباكت العيش ضب قفاتعتلا

 جداا يشم وزب هلت يابا ل ”داخيماهداغل زم تضم انذز مخ ويم منوم

 اق دونا داكننااهنض د دع انسولين جي نعداد

 | دعك اذ ونعلا ': تانيا او مساطال انف هسمال اوه هجن اول طس ىف فنا سره رفنشسب ناس اتي ازماعاوركلا |

 | رمثل اوعي سح ال ض) | انءلصعم اجل امانه خل اذ ع رجم حل طنب ل. نوحي انهؤلساذ اهياه اندعضخؤ انوع ولع

 0 الع فها ناتلاؤض ال اهب الود اذن ادلاضرال اجدعط نبل تراب ءاشاتلاأ

 ْ اان + مان يف نصوم ننال بابل اهدي سب اكل اال ظيلخادزكرل تراوإلرمتواوَوُسَو لوم ناف اينجس دلو |

 ةيهنخت اخره دزه دذ تالا زل ا دفين ضمبت البل م دوهفت ملل انت كلن ث نوال اهي صؤ م ثنو ْ



 سدي س صعب دايما ياا |

 تلبي الكرت في وهدر واللا اون ءطنض كلة لن داو يزذ كنزا دانة حاز مال
 ا قفا لنه نبع ضر ]كم امان ان كاين نهال رمل: لعد اكد اًوهَد فطنل ضر الك ينل اضن كبل انني
 ٠ دويل لاه 1سرهلانيص اص فانوس زن دانا اعمر اصلا ادا ووغزإ طل ججلاوص كلان ال طنا
 | نشل نيا تدلع تلا ذزانج نام اقرت ني الماذ طخ اذ انذ مئتي عج األ ذر. اون دوغ

 امداك اك فلاواوألا_تفييأ اة .نطماونشعبن

 كك يب باولو زمان مذ ساخنا لب نعت انلانغ الان ففعل ارنب رع غيني نصف ظ
 ] 2 6 نيتضول بوند كيد كب تجدشسب اهييرم» اماللوهَر َنالوَترِلَهماَبدوال !نوطبوزيزجأ
 ”دنيرعدبلااكسمب لَ :زخبياينلقزعك نكح د نعاس أك انهن يعالج ننجنت ١> انف ذاسل ادعم ضأأ
 | ديت وسمت سبب فال عيل ننال ةروس نكس رتل قال انو اتلاف ضان انشهممتلة ان اعنم |
 ؤ 27 نسحب سس ندامة نغاأكب ماذا انبوطح نجا نفاع وتثاوفوع .ىطد: ]مل طنا !عاج ْ
 ادعلنولانمانال رنه لزموهل طفل كل ؤمالكرل تراوال توم يخل نتف انك لذ نبا عي نعا ن قزغيتعأ
 أ كب نوتيلا د ةمرطف تاكل لاجل لب بْن اضع لك لو هن انما لوو ظ تلال لفل اننأل نع نان لننم نم لوبان كللذل نتكلم ضذدا رت جدا نقطنل كيب د اال
 | انمق تال 55 بامر رتب قب انرسدجب و اؤم انهنم جزل ذا هننل اف لاخلا لان ندم اهي ح الز يمنع شعأ
 ْ الفا د زان ولونو اطبخ و ازم ناكامد ميس اباوطنع و اوحنوص مؤخدا مهزف ماج نيرا رض زمن طايل انغأل اذ الون قه | هند لرعذعزعدنعز دايخ كنه عفرازح هك كسب لسنوات عننا ظن لور طل اهمال اغنأل اولا

 | تيا ودا لي دارج نقم حنع كسب دن هت لول ف ل تكفل را ضال األ زؤر
 كلور قانياه اداب ييضرالمثاكانل اطقل انفال عي دلمس 1: تيل هنن ادنعنب نحلل تب ليز ع ل يجو نع نيلَعأ
 اة باكرا ةرتخرم لق حجوا ف هز الن ازمدلوت نلطتن فل ةتنأل عنهن ال ةرؤسل ةرانلوه

 | 1 تاكا اكلؤمدياس هدير نموهك لذ لشعن انفال اوافوا مدا فزله انهيف نكي غل اوم نس ناكانزفلال  ءإيورم للشر ْ

 ا

 | قل سكن لب كاهن ةزبال يده نايل الهم اؤشب ننام ماوطخال .هيطاياضعاساكتللان
 اخجل نمت ل نمنع وبلاد اعزب يعني لغد قس كسسد زعل ين فكم ان تقحانا) دوججوكان ثيابا
 افلح يكن وهنم انهن وليد اهياض كلن رضكل اطفال اهنا لجسد اك !نلعةمادنعاب اشم لذ ليج زصزيزح |

 ال ءاثذا يهب اننا رد تت اههنض كك تنباع اناللوهت] تدل! كه الصلال انضم قرانا زن منع

 العا: نزخ نإ فن ختارع كيس نتن تحبهم ادا لال هيركك لوزا ال انباع دت دانا اهكيشن
 مو: 1 نويل اهبل ند منان فرات انالإ زل اخف كولمان وك ن ايرون هيد: ضر لكل اظن ك انفنال نعل اس

 - انسلذ فتيل هم ادب نس ارنب انسخ هيلز نعل الاه نير از خب ونحن اكسب باكذال لبي انئلعأ

 اكيد اومص انهن زل ملبن ال عود اعطانل انمنتلاوةرانق ب ادد مل براخب اخ مانا ان فئااإ اوْمَص ا

 لفيزو نبدا وزع رجب ينزع[ عز فض ازغد سس كرمي بحب اذا ذو فذ كنب نع نائف ذو

 ْ نعجن طالنل لعنبو ديسرعالل سند عشان فرس انزل امال اهياكتلولملا عب اطئراسا لع َتادبعوب الذ |

 نان اكان مب ام وططاواوحوص مهو اس تلا: اني نكول ضرار ماد اكان د انفنأل ار فلا لوم ثمل ناتي بع |١

 | فو كوت ل الج مانالاو مرت تنبح عض ويل وهم هند اكاف لورد  انم لملك زبد نوطيولإ بز جزم ْ

 ظ انكم زف لم وسمع اءاف ا اس لوطا اا هّوه كيال !ل كر اكرال لنجم تع ونمو ل ان مين لوس نا عهتن اا ام

 |انموم ئزالا |للمب طبانور الاء نغتن فا مهنر لوس ل هيت نبغي اثير كل كلن ناكر شمل لزع |

 | يكبر اطتج اكد طاب زائرنا هزم انا
 | سس ب

 0 ااا ١:7 اا 222552 ته 2س سئ ئ[ء[ ى سا 255555522251755 2 3555-9999



 5 ب منع وسو مرسل وداد وو اثل ذ طابسإز قاع تربت كيسي رثط ان زجر تادنعأ| +
 ا ال السلات مدينتنا ؟تلااند نا دل ناظم انين ١

 :01) كمان ردب ف قح زفاف ثاذ بول ذيل متن الصرب از غباكتال ةليضرتنَع تجذب أ

 11111111111 ا ا

 لس ضرنو ترد ديفا الك لز لقتل هنيه للود اب كلفن كل انف كدت بلاغ ان !نماشاناذط لاهل
 تان كل ز. كلذهيداوادّوسانةثل اهلل اناني لت انه, نشل اسفر ةامئالكد انني خإ كتبا انهن سد لانبم
 دك ةغ تيان كم اناطلعل انور اين انهنمت باكل هز جزر كلزبااه نكتار طه نما ةلتياظ تؤلم

 أ الويب كؤبا كك جؤيواذاهانيل ل انف حت ءاطو نين هانم ظ نواه بيرم مجزثن ه كب فريزر ا اهلل ف ذ انكتب العد

 يلعب_انهندتؤنم هزي انمدتة دحلان واط ديت اي دنم اذن اان قبل عوض باك

 اور خطو طه إس ظالؤ تبق له انجن ثاكاذط نيسؤإإبا ب نضل ةاقطز لكل نفد دانس اع
 م نذل ا زولدنم بينهما او كدب الكب يطا

 : زال انضم دل كم قزح دونا اشي لل

 كتتعا شاماظلاد سدني تا وتساهم ا

 اهل متن ]تمويل اناباكرال زخات تعتويرلك ان انال اذ ملوش دالتجزسلد دن ان لم ذب كراك د١
 كا ا روم ا وسار اَست
 1 ردد لح اننا كك نمنتلاو نه فان فكل عطن تت ناو ايرذض كل الب ثذرانلل ارب داز الملل ارانب د2

 2 20 وا ا ياو اذ. عش أو لاقل نوني طهطا: فحل نلئف ا

 ا انس ادني ريكو رنلد نانا دالك اني ضرح لئيم ضلاب اننانم ل ةذغانم زكر تحيز ع: تلت اك
 | نال امن تيا امد | انوا اقري اذنف لل تامج تنك رب نضيع نشل أك ينل اذ انانشاللا

 | اهم كنور نهج لزمن انجيل تال اددنج اذهب انف كينكم م ونصالك:ىإ عولّصال ماعرع ضن نوكأ الكت كلان ناب رلط

 ماع 1295 فظ هةزباجوا غور ذنبلا» «نومن م مزه ام دج صل مطل ادْببثَصَحاذ ا ةئب افلانمد هندي ةرباجإ ا

 | ناكابزكة ب كهودمل ارم انصر اتللاكي نفل انف ؟ندايقل كون ففل نب كتل طاب غيل د مخ

 ضج تم ل
 | كم يلا اولا علا انبرعا ا

 كيلا لحل اؤمن نض بطظادنعاب ال تلذذ

 18 نحو وتا ا ا قم 0 ا موب

 | | هدنه خاطب بقت درو كك نش ند لاف ضرار ظن ىالؤمإ لق يي الا نفك كل كبك |

 افزع تاز مح بوعي اكيسمم نوزت 0
 دل ايضاّ : رنه جيتك رد هور از تيل ذاع وانا لذ نانس نإ هئادبعزح مرتان شابعز عنز |

 00 اعراس لذو حابب زم اه دبزم انهزم يي دما ايل

 | ليل موب طم انو سانا داو غيل طور ان: راشلطقزمال اناط تاانلف يا ددتخب سيضم

 | جيلان ذر موز ني انإغ بؤر ال هس ندا وجت فحاول 0
 نم داطبم لا جول انف كلان نجلا نافلف نفض انك نزكذ طن انين دام رغد اضل خد تلال

 | دنعقمرأل انوه زملا:ت ؛تاه انيزؤكذ اخي ازهادضز مع ضز يي اكد دس اهب دح كر نزيك رض فسم |

 | مدان لمت ] كاد تكد افاارك 1 اق ل وحلا ةندانل مل اوها

 6 ع ح 20 يل اص هع
 - 0 2 <س -ل ءإ 2 حيه
 0 ع 1 22 < < < كسي 6

 #4" تع - دس <ىص_ي 2 تحل 6
 0 د و يل ع 37 2 ِ

 -ك--ِ م حل لح حل



 [ ضمير رجا رن نس ءاجدنو ةزحا ؛اوهس و فش زكا حام ناكا اوله اياك اوه دلال ايفل اق انس انن اني كو ذاكرلا
 ْ كنج نزول ضر هاجر قلل كل زك ذات زكر نجاه اكواب 5 فو ثندعل انه نع
 | 00 الضس اله تره د إم يظَع ثطنؤ انما اخ نة دنهخإ اعززكد دج اح نان لعرس و كلا

 | جامل النوم عضد دب جوعان عانت ]نخل نانبن دحلرخإب دا ]ملة دتضنل لبس دلل اذوكك نان ف الل حاسم انزال

 مج انصر نط سالانلااهدن اننا سة رمنهجاب اش است سل ف دنتحبرمي نعذ جل وال اعل تسب
 كيب رف ءهابش اًوانطكل طفل ةزضزال ان حوجطفيلاك ب نرككان كطرف نرنملا اذطتد ارسم ءآأ امه

 | كير ادب هذاةرث توام تح ص انل ل امذخل ف لية مند ادبعن لع يخجل ل صنفح نخل لب رعب تحل نعي

 ْ دبع ان ارعزبح كيد لن تاخش ابني إعرف ير طارق ؤ ربع تنس علا اضيزع كن ناكر لحا

 1 كلب صان دراي ل 27 اًعوطاعم لش خل ء جر صو ع و نع تدم

| 
 ا

 ماعلا اكرم بساككابباوبارخا 2 لات ءالكبن 5 نبن ةاهشل دفع ل اصف انالل 'اتانلت كيب ضال ةائشل بص

 * ل اميلع لاله الميل هر المل لبس تيضانلات الع دب كن اح ابان ينل ابشر يينمانل بإب كنون ما ءاظا |
 ذل

 .: عمن وكي نه اول ف نوكانب اخ انبي اف ذاتك ناني تول ل لتن اختس نب زق اونمر غرس ناب عرعر حدسس |
, 

0 
 | | ننخا ذانت الوهم ذاتية فج انتل دامو نع ذاك داود خا دع كبس كن اذيضو دؤب اظن امنع

| 
 0 تكلمنا اير عدإ ابن نوحي ماه نعل ولهب ا 16 وسال اناضرا

 0 0 ا 3 ا
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 را كيج 23

 ا
 مج هل ع 2 ياا زحام ارد زالت وزعت لال انيستا اواتلام اراء تقل ادلطلجو نانذ

 ل درب ١ _ٍ ص 7

 7 0 يي دج وبال ماني لفالا ا تح اجل اَرَوصَر ديل جدْرعْسا

1 
 بضخ نال بلا همَوْفَدحامز عب اشب انلجاودارعزمدل الع زالف نأ للان ل ابان نهال هرم الماي تسول اضن ا

 1 +. انتا يم

 .. | ضعي غريدعودطاتو يف ثضخا هت يسلب ,ناناونان ومان وال ها

 اي [ذا نزيل ف ترس وه نم كن ذدنب كذا لذا دن : "كنون كبر نضل انيفؤات تالوهن نعل ل ضايغازم ثمبشل

 7 0 روك ملا تما وهن وكدا خرط نإ انيس تو لال دال هيف ئ ذل نحن اكله ل تمهل كيتاناذ الجيل اذاءلؤعافشم

 7 أ كسلا جلاب جفت است عم تيل اسنين كلا 000 8
 | هلونت الذليل اوس ابرز دس رانا اير نعال طز شا انضر ل بعت 'نوكت نيكل او ناز عنهل

 | قد ءابشنال ايدها هلان و كالا زخجاد دفئ هلا اكو اب ايؤك دوك اذوب نهب د نم جير تلاع
 * ١ انو عنان اوكص ل ناكها زيا رأل فتصل ياه اطو كانه نات مالكانض ل التلال امارس

 00 نال له انظر فبل ضم اناس ل نضت اذنه ناطر
 سئ بل ينيب نزلي كنت ص :ًساعرب ينل اذال خلوه هنن الع شارب عاب اشم فنان نب هاب نع ع

 1 تلد يدب اشار لف انبجتد ايدل مب انسل اع ام نال ضاع انتم لاؤآل اكزفل هاطظب

 دعي تعز نسأككملةماشأل انما نمش عبو انش ننال وكت لراوهو رخل تراك نافل ايلا

 | جسابفرجاالل يكفر انست وا نيران كراسات انتل يس زرت
 | لاذ الس ابكت 4 لزيت يخجل برص فعل غ تفر أك لاننا 2ظ01 7 0

 (اننم 00 يع لام

 ١

 5 ا

 الأ

5 

 اكنضنز

 عيادي كااطاس كج 00 ارسل حضن

 | لةفاناصفلا 2000 00 0

 أ1هزندتلايخاع راق رت اب كس نا ل



 لا“ يال

 0 تب نان ديدعان عزل الشم نوعان داني عت رتل ةئشدنزمزك »|. 7
 0 ايييلارعل اول امان ف كلؤال ان نرئن ان افحتال كوضاخال اوه انه دارا علم : جان [نإلاواند اهلا

 000 وطعن لارمد متل اذا وب مع نوال هزار رج غل اوت ف
 ا: انك كرم عج هل اهنيك ظيبلإ مرجع ةشنا اكرضل تنرلشم ىلا لججالل اظنزكإ مرض ف بياع

 ا ادن 00 ا ا ان
 ا دل اضن ومب شمنبط طرا مرا ذاو نمل اينيرثد تل امض حالبفل اباخح لرجال تلال

 | وكذا هته ككرناع زوارنا اهو زعبل زينل انتيرتل عابخل زكي زفانن تال هي الور تح

 دل د ا ك 0 داوم

 | انساب يقلون ادا ل: نالت نات لابم

 !ٍ 1 ةيدجان عمر يعمد تورك اامننجتو املا ائباطا طنب يكل ذ يا تع عر ارد نَا عممج

 ا | اطندسمالا ابرد تبول نديم سيم انؤلادنبر ضاق تك كلذ كك عابشل لعموم بيرك ليز

 أ اننقارلئتماب وجرح ككتساما مالا هنو نؤنل واللا وكن اوف اشك طن اذه ورع | نوكيا عابشل مو
 |كتدي وت دفءد «اذحدخ لفل كب ماا كلذ ذش ذئاب كب لفل ةداز م نوط كم زيلع كالا

 | 4 اضلاونلرجاذل قدلذ حابة زمزهنما كيل اف عشت اهخ ظفر نخل منة بقل هج نحل انذد: تف وان مس ل كان '

 | ثلاثلا طم نلمس كعبانجت عاجز هلع ليجزعم دانت نعد ا عدم اكبسبد مخ ؤ دن ميكن اذانل ةلاضأأ

 [ةةضرع ا وص هس يعن اهالي بر شغبنماخب انما جزع كاع

 الشاه ,دنؤتزءل صمام منوم ئثءنلع كلل زم ابا اك فدا ايو كو
 ردح رااح ورود ابار 5 2
 إو .لذا هيت ماناللومن هللا وسل َن كامو هل للوزن ل اف: لذ هلل ناكافمل نشف ىف اني او كنطل امو

 0 اتاك ابل ططنب نكات امتضت نيكس الستر تبا امانال الاكل اذ فرب عني اني ذ انعنضةزلكاض اننمالا

 هم يك كيتو دال اهنا يهرب هلل هل لشن اب ناقل درا طز سي د جارت

 امييرعن اتش 0 ريا خ خان ناايلذإ اف اوني تسانكك

 | | دتنؤيزلو تح هنن ةاظي خرم مضاعان نا اواو لجون نوط اونَعل اسال بلع سادي وفلان نبارك

 اير الخلوي نا ال يبت اف دسضب لورق زعط الخال ان: .اكنبإ؟ ناو ىنانبلاو رطل ائذل

 الانا عدت بتل اب انباكن كاملا اما يف منال اهبل نهج كير ا انجب نم اننا هزلط مم ل اعوذ

 ظ طيرك دبساو 00 0 اتاي 000

 طنا كاوا اناا زوو ع 0

 | 0 عراب اساعد نب نان إعتذار نب داع ا فعزل !لسعامس إد يعنع رخل ببدل نخدم 9

 كرا "اردت يد ا ل اا م ا يي

 و د ا ا ههنا اخيزجل غل اموت ن فرعل موب ندع ديعِإع

 5 حاننوا اننعطب نا اننركاو تنم هتلاةركاايدص اف كمل مس ف ان جيون وهام تلا ون كنانة زا

 جهدا داخل ززكزابشم ابيض شخ ذ كي دؤح غتر انباطضعاطنب تمدح انعد اقص بسمب سانلا

 اهتنكت,ناَع تولع انضر ون إب انبا ضان اال !باكرال لب ِلَح تجاوب لَن انرف
 ا ا

 طف ان قا قنصل ا

 سس ١
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 جس < كبر | | ازعل دورات كولا الن ين ردي تدر نافعا عنا ظ » 3

 0 00 هًصاخلوهفلك مع

 م ب 2 -ه 7 «ب

 اي حف كل.
 ا 42 ” ع فير |

 دمج دج 9700 أ د دو <28 1 حف أ | صمت ناقرل وهمي ناف حت اك !عمويطس وهز اعل هوو طفلا جانبا رب حج 7 رم 3 تيرا” وو ا” نا

 1 2 37 د تاطشك امال اه تايون هس اي انام ايم كلل م ميعأ
 6 ا 2 3 ا

 رع ءاذج | 7 نا 5و: مما ا اإل رعت 00 |

 ١ وهص خازنملاوانأ برو هنا ناقعرا !نعدتت ا 500 ا

 هس اف نب لس انزال ايخاط ةيزا مله م تنحل خاب ساخن مسح عيلن ملعب مل كللذناكوأ

 وصمت 2 رماد اع 0 عمو م
1 

 أ

 3 . انسب هس عم نضال لكن اومن ءامآل هنا وي فا
 (ىدح ع“ جو 6 1 اك هنجالبل هرم مناك
 أ 0 كك ع اص هني الام نال كسب دانس مشا دع مانا

| : 
 2 و : ١ هيفلئد دو طنط ناظم ةناناطشط يدحسم 9 مسي عما

 1 1 فم عم أاضأ نع ميار حرث لعج هل ناال |مؤيباثوب دانا اًساَك نهم هببداشا لك لع طز شادنع و باناثضا

 ” ماب اونا انيلش نان راسنا اهيبماهداشنهري نعمت اضع انس دنع فج ازعرعس كيم ناغيسرإ رعد
 ا ير 0 رام | ا ياي مد وإذا نطل يل كلان طز يخبل ورتب حانس موجب ازا زير اتا

 و 00 | زتدئغ صعق انيلعي دج ككءانإل !ءئاهنال كاؤمال اف نال انينهنا يوزن اواك نازي لصانال اا
 ] ج را 5 ري رقم هيند نآرمثال] ال د لح اند نافهتن ل وسد اريغ آو هدد" زل 1 نا ذا خيش نإ عربا َءءْناَعإن :ون طش لكلا اَناِباَع ع

 . 5 9-3 1 كانا انضر ع تحبون ةجياطتس كيبل هتياكا نعول عب امن فعن لس ككل:
 ل /ْ 0 ١ انطشلال اني الها اس زمن ايفف مد ذا89 .كاطمانرل م اتل لَعاْغَم ننس ئدذشا١ هضاب ل(

 ١ 4 8 نأ / ١ ا تل باعدت با عفز ج يرعب بح مما متل ادنبع نتن نر ابعن ادع نقنع نيرعأك دالجب هلع «ئيحلا
 ب / يلا 0 دمية وعلا زوحاب انهن اد مشير ب ضيع مكلف دن اذن مل ارم تو نطو نوب اذب اصر ع نا

 ا 5 ل 3 نا ١ وي مسيو رم و دير مدا انهزم لاى ك لئن الخ

 0 7 | باو ع لبيس نادك ايملاووت اذني و كيزعل دل د0 وبرللو تلاحم نفخر ما خلع ام ّنآ اواْغاَو لان كن :سفلل
 ايا ىذ) ١ را ١ يدب م ئشنإٍَ باضنور حير نهال 5 ملل عر مالح هم واذ بش الخ ارد اننا نام ان رحزط ديفا
 0-5 ' ان : 0 لطب هلام عنج كسنا مهن ناو خرن زان متنه هان كل يل عين قير فظن دال ازا 0000

 رمال 34 | حال انين وكريم اقرا اود نان زتجل ذقحال داس للذ ام انت شان طواف و كلن شئ قبال منغ
 1 1 9 , ابان هلئا منج نا ة زكام دضنخان عم دهب ضير خو مانقأل اد اروهل ك ارد اذان ذَعاظن ب كوم اناث يبد ٠
 ١) 1 47 م ماطخإ البلا عم داظعت ايزل وننقل |نناوض زف تبل امن سال ةرشلاوم ا

1 
 جنا! ميم رصف خل نم خط لَك ببر ضيف مسخ زخ اذ امنع ل ايذ "لارض انبذار صدا نضضدانس بع حان

 اح كرد فش عابس وبذل | بنر نوما عنا اهناذكن رار نيف اططو انجل طيضعز ممن

 يمي ظف دل انلدطل ومن أك سس 2 سب فصال صحي كنق © :٠ ةزينرملا 0 نتن وبْرَع نانسى كي نكلحا مكي انمولخجال لم عا
 سب

 ال 0



 ويح حصبصحح

 00 0 دع تاهل نال نرتتستتاك حيو ناع

 دف ظنه هلل اننا تل اع هش يمان ذا َن وظن ن ينل ادوعلعل ]زل ل لع 1 ا

 ةللطتلباج ده اظظالتل كلمتان انام عالَخدن نان ماطور لاذ اذامومل ليف طنب دسار شونظان د مذاب زعل

 0 1 ز ز ز ية انا|

 ءاببال التان ترن نرحل اناَعاخْرمر ران باعة ادب عوب ابشع نالوا عزغ رعد مين اا دلع ْن ا انن امان كالذان

 :لجل كلل دسا عض لذات اتلل الذ نار تاك ماب تتمة: نينجا ز مويا ا افنان ظش اعرب 8
 ع ك2 ومهم !رتنمل اوال اؤتل طل: إ : ملاين انت طنا اكس انيجاجايش صامت ةنيلقال ال مك جرن
 ضي زعل اوت الخ. اء.3 ع نال !ءا اق دل ايف لوطا قناوملاوهو ملل اظن تحتل صنت نإ ثلظن انهت امام ان اك

 : ةليض ساب لونا ءاننبل اة ابانعد جس انعزتعو قوطم نذال اةنانسثسال اعوموركد هلْ كلذ ةيمأل اولوألا مكابض

 0 مزمز ةراجز مل خد بكن تيلظل ادي نبدي كسب نغ دش دا عزن م اح هر اظقن لل كيَعوسلد

 الامل مف او .تداخا مج رخل انني رتل نط بكر ن نادال امل اد انس !لتان لرتن

 000 هاو عفن عا دان الموال السد اذلثال ايوان دع اننو عرضت نامتن إلا مزمأل ان ايزججال أ

 م رب باب انهت يون جوخ ذر انضم جا حاذ ءلك مل ودفامانأطتد كتل اؤيرخا دامو الف
 هازل امنععا ل )ناسا ظل .لثبل ادم اها نم عيزم

 نزلا, ابطا نلمس فل ضو وعدم ني نا اوه ردّصئلوض الناَ تعانلا نال سناب دز عنم انهن. لا |

 قار عادم .جزخأ نلوفَو كس اذهان ات راناَعمل 22201 انهن ل اصخق هده ؤ

 ١ مكنه ا ع مكسر هقول دس مصع نمل بي نال اح
 تدون كنس إذ دؤملا انوضحم انهزم الذ انضر خرب لح نسامح ن اهولاض تلاع ا ضر تا يطع تا زجؤم موع

 | مساس الج يزن ا نب لع: ف[ نال مخ او لميا مجال نحلاوهتد مل اندتجو ال ةفإ مبا طا ذع
 | ماهؤل الوب ناكر متنئ دن : مم بالغا تل اعنا اانغع دنع تكل قب كسب نعزع كك هررلح ا

 بط ضرحارانل او فمجوبا ل ف ينص جرحا ازا سال لا انهفنم ا ةَرَحَو مهو عذال اذني ةدمرملمجاةيتسال ان 00
 ضال از لعوبضا الوم زك ثان دخان وجانب ءانباوز قطز رتعيكاتغو طم باق ذهل اونادغأ 3 :

 || نوكد !انخءاتط ا ْلَحف لمع دس ان يدا اجب ايدي امد اا موب دن| مثيل انتل تلاد

 د ماالخإ سامع يطا نط از هلال اع يدا :ل ال اعنم اافله ءْزس نعيد ابارناصبس هلل لل اوس نوت لعادش |

 كبد من غواجز د منان انزءلكإتل خراتل دبعن املخن بابونج نمد لطم لشن اونا كلالؤنقي دامب اع

 سد ور وزهر وحا با: يو ههقم نقيا توازنسجامدسأ

 5 ا مل 1 نع نبتسم كارعردإاز بؤ 0 ل عادم ذ احا ائضعا

 لسا 0

 تتلو طكل نضمن كبد ذخ 225 يؤمن ش اذ انحلت ديزل نال نهج 20 :

 1 ا َ عه اوعي عل وذ ميم قعشإززل ادا دهغعدعا



 0 3 نعفنج عج دع اسكس (اظانل اونامذخا الضد اب: نوتنعت جهزت !لظنان مالا مك يطن أ
 يو ا لا ا 6 مك عم / ١ ْ 0 1 ب ريس نا الذ ثاهحن اظن نوط اقل لخم نال ليك هلل ادهن ادلع كنك ل كدوعنت نننلؤب مه نغ ناس نر
 0 ا لطي لول لشن لفن نعمل ذلة ين عن طخازشإ - لا سد مؤيل اكللذ 3

0 0. 

 - به نعيم حن تب وو هنا دام اطال«
 ثاني اهجلاع ثليغ كول ادبخر تش ى دلو دئالذ انهما نيش زيكا البط ثنردشم ١و كنعنعن نيكل اط ثسإَصاذ

 كنيرش او ]كل اناهب ث نصف نزعل يلوا حام اتش ارشح بلع تل دك م انبلل دخن نانيوزتدالدا

 | تلف اننا ئدال ذا انا ءالؤهت لاب ةيللذ راح انهو كفن و ناد َردالْذانمانهم انس رش اوفر نشا اماما

 0 انيس تاللك رهو ذب ثشج ا تاق نو اننا لكت طال انضم

 ةدماناجنو تالله نلت ف نراكن ؛نلغدنل ا بيب لعزل تراطاتةدامت يزعل لع وجار عز مس كبد

 ا ناب دلو نكد: دال طلال ' ذل لن ذا انللخ فل فاتح ائئف كلن انمار تالذوخع

 | نلحق لمعامل اجل نرحل بوزن تاكلون عمي ذنبا ان ع اسبلت

 ايرون لع عرج ا عزم 5 انا لو ةووعا مي لح نو نجاه ئش هروح طنب بكت 0

 كلم نثوا ينيؤعرنف كاوزب هوجو قو جنو ى لق ما ادنفز غل دشن كلك سحا بلو اهنثكل نان انصار

 ' م لانبكلد ران ني طزغ ديفا قدري ريع كل سومو حف كنان ان بيج اتلل ةزع اللذان

 0 تلقا تيب لصف ةدبر نيش غاشول اعلن بنإ بعز زعداشتطلا تسيب كن كثندغا امل !ناَعكانلا
 ١ مياعس اهنعوبال 1 ماد داوي النادل ندا هنن لاه عكتاخجسردجن ا

 انزال '0تقعرش ادبعوبال ة ءاوتطمانطنش ءابال قللت نيض حالتنا ايل طانل لئلا لعنوان

 ٍ تري عاَصبَج شوب نهر ند دا ا راع ايد نا ورمل بساوب طبل مئابال انلمئش

 4 كرر 5 طل مجرما ماؤه ا اننم: تلكم سوم لف ذلتلع هن اطبع اجر ابكر ل ل

 ١ 0 5 0 بيننا ةزحا كيل منيت هركا ونا 0

4 00 
 مم

 _ م10

 *ع6

 3 3 ١

 1 5 : لق 0 انكر ايف . 1111111 1 11 1 ا
 ١ م 0 .

 ْ 0 01 0 , 0 ساه كرف هيل هزيلة دس خاوم نم ذخ ى اش قال خرفان ناظم انو لها سيك ذا مهرهط ناني بخان كلذ ْ ,0ا را < ا
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 0 رم * ىرإ | | باولاوهش 2 ل الدهن وه هنزل اونايزل ل عيكس نار ْؤكت ةدئؤلص ن امنع

 3 / مايلعتلل خا مو نول زمكاب عع ١ ةدانقاوبتلإماطالل نؤهدس :نوننإلا اًورلوْسَدَ عش اك ميصاواغ لثد ١

 0 3 ١ 7 هنزل !دضفا اس دل اف ة ولم رتشت 2 تزل هلت تجوال زرات لاا ايلا )9 هلك نك

 7 فذ ١ 3 كلفاساغبنأل ميالة نجد زيرال زل راب دب يهم يو محا

 1 ١ ل *.نرا |( ازهن ةوهضاوناومل ا: جاتسلا ان ةزمئاذ ل ممون امرشا ومان ناطلشن أل انغيان مي مملشو هد 2ع مانع غامر

 1 ١ منكرا . ةنكانمل هزه انيل اذ ظيامل ىو ذل ونيل منحهم ن عز ممتن اس نا اونلطا ى ان هتف اهزك د

 3 ا : 0 رسم سرح ومحب دما ا

 ل ةانبدهؤنز ال لن تناك نب حال انا مانالا, :اه ديب نال ازور
 ١ 1 : 1 0 ا صام الخمنال اوما ن ادم إد مف ام ا 000

 ١ 0 1 الح يريح َنِغب ولورت انضنالد مبان ئنل الزم : امان ن كرك ك'لّصوبلن تال ذزمئش هَدَّعَن ا للون نممؤم



 0 ا 0

 د

 أ جار نضل او 593939500023099 !تالباعأ

 ا هيعمل ءاك اق هلا ءانل زي الرمزي قي دجب داع ا واع

 تفرك ورغم كدا عمت ومجز مكلاينيجرع كنب لع نع وعول بتسمب ىانلإ نه طش ادعس حج انلا
 ا 1 ا م هلا ا دلت جل اعد ْ

1 

 ”داوج في فعجؤب اد |زهْنم لوب بكذا لا

 امو تقر عمون اكاد اانا انتو و ا اتت نيل نر ا ل

 0 م صم كوبرا انث نيلي جابش ف نالف كن الو ونفط ك اذذ تلعج كل 8

 انباظن) يطا م1 دواء اقإو 020 دتل بكف انفح

 اان نلبطا ليش فن اهنولع هس نرفلذ تكل بدول كرت كل كومجاذ بلا( طن [بخيد اذن كنب لا

 ١ ننال اطفراهجنوب اننيل اكنف ايضا ف انلمنشل كلذ اندلخ اذ اناةلهلل 1 ا اننا اذه اا شرش سيار

 صخر: ءاثالل انياكزراال نايات اذض اذط د ينم كيم دضتش نأ يب نيني 2 مانع ضربا همم

 لا للاب اياك كلذ هرب تروح لبو الزلال كل هيي زم نب كاتم الا اتل امهات رانا نيب نشيل هن

 لولا امنع دم ”ولاوؤشاشل لضان هال رف امس !ءاطمخ ازوجتو مانأال 1ك نافلابمل ناز زب يصر ايجار

 ا أولا ننال اموبجيزم طيظ: نا اةزككام ةهصو بحور حانمل ابل نلت نصف عامل يبان ؟صوكتب غل اج ابننا 0
 0 ود هما ينوتسرتما )الا امال لم اهو كآنمل ميال ما هلع يلع نال دع

 نؤانجب ته اكمل ان ةلجتلا با اةنكاتب ادوءانلاو وك وب نيو انما

 | مهل بهراغلات تاي ف اطنإل خيول عض انتخ !ءاضح ن نونرصلب هاك اكان الش ت كاان اهوعضان مروضح |

 ن اكن تالورعس رمال انراجبرمن هديشل تلا اسياخ بل نفخ كاوا ناهر وضخ نمر ف ميكي ء بحاول ان اكو ١

 .اذهرش ينال ل ذهني كل نافداب الدقن اللة باباو ناسخ

 يا تا طوس نارع مد م تطال مات :.ثي الوصول كج الج ظ

 0 اس اًوطاخاوز محا ثفز شال نانا دكا نم اتغير اج

 لل خ 211111 ”ل اع هسادبعوب المسيل ذنب اطصازصن بر عيطتس اول اوي رعد مج ع زج |

 0 اًتمذخْنأةستوملاو نع اَْسَوْنل الويك كنباحل اواويلس ان اركيزه املا اورياَعْهَإْؤَص

 حل كلاب كورنر ل 'اويككب اغلا لهاا ادن خافوا ماَسقملاهلغ فاست نهب ركت نانو !ذدالع

 0 السم عشت بكرهرز هز باكل! لهلرمالا زجل اان كنا ثنعز

 كوع طوع كا هظم كلذ ةككيساك دنانير ؤب داب تمل شوفان مهلا ميزه هور غب اكو مولشقتى ب هل

 تف طازج بار دنحا تكبسبد يزعل اذا عزب مادا لم ابزذ تايون ملا, ذاب كج نؤكسر اخ ماي
 ناكور د راْخَت نوب اف ماحب ميظيزه انا صرخ اب اكو وهون نينه نكد نفر وجي َعال ا كقهتل ادن وبا لش 0 ظ 3

 د عرب تمرس دوب ذي ان عَس خو ثا[ عاطل جسمي بسال ادلداط | 7

 تف حلاله اعز ائسامو تربط اهي عبلال كلل اذ نزغنز يطيل اكياس جب ل ُ
 زها ائيطب نملك اان طيس اشذ الكرم ذغايمانال ف انللاثكاطن هزه د لزؤجيذافينبال تلظومئن تيا ذز |. “٠ 7 مل ا

 لج زعةانا اوان نبه ذخأب نادل نوميطب اند ذيع م نم ذخؤت زل فاولشقب ذود بشكل ن إم مهنغاا ادد مود

 ا
| 

 ١ م ١  7 8 7د 0 - 3 : م 0
  3 050 7 0 1كللاذل ل ابن هن دخلا الث الو رئي نم دخؤباي ثيركتال وز غالص نوع تيكو ند زعانض هد ديزع زجل و سين ا

 نفاه َدلَْس نوندخ انو طرح ضر لرجل م هال ؤه ذخاب ان كبارا لن تلعةس ادبعملال ل وشم نب ظل نكن ن بن | كجم ا ا را
 ا 1 50 ب 56 1 هدفا / < ل!

 8 عد م ١
 2 يوم تح ه7 <س حمد 2 -ه صن حب ههمجيب< «َس 0 8 مال



5 7 
 مسح ا اس ممم حا يم م يمس مست. ل دلا

 مستمد نم ازيك ماا ضمه لل دذال انف [اداكل ان تظومئث تاذؤ معان ميس زاب .
 . |. | داون انه اسشال اننا انهن ثلّضؤيت حسو لقتل زرهاوم لسع ءالش نان يل ذم نكترتلك م سو لع كلذ
 ع اههءال دزي نوهت ان ميله اذان تذهل كلثس كف دزم زعزع 15مل هقالَس نا لوس دلك نع اذم
 أدع كم ق دا بسالل ضان اقم ضال يتلا !مهس عزم ذأ ن ف جنازه 4 وماوأ
 [ ضال زجاىوس ىف يشاومو ملاذا دخزب )نبالغ افإ)نل بهن نجلعذع ىي ذاع نغ لاق ا
 ! ما نَحكاذ دنع دارط م هلاطقم داء نايم نينه ماو اسوم انهن يمت نواب بو يمال

 بس | !االاتل هزي نضل رالا 5" ئيلهظبتناملاءاوضد, كلما انصان مئلغحت ل انباؤضزدز شعل !مملع تعا ضوأ
 | مهاطناف جزله طعس ةزمزم و زهز زاخو خد زهر وخز ماير جزمخؤب وضل لاس هت
 5من قمدغاإتد النيبال تشو مهم تل ذو تيل رم من ادادخا انكم ارب دابا نمزم مم ذخ د

 بم 7 اكاانسل ربل ذ ةتع ماجن لعدبذ نوط يي نع زخم اربزبج نب دنخزكدحا#تسسسب نع ذ عت ينيج
 درو ابا ىي نقر ازبار ؤلحلا "نوي لعضاطضاتلةونما لكسب لئؤؤكت وانما دونمن مط
 ياسلا هالوت عنب دؤ ل نادر د دج كلامو اما غضل زي .:لع مسن لين نان كوله عمن انسخ فتي زن

 ان ضد ؤبزع ابنت نعني يهتز ح د جازقدعس سبي دنع نا اذ: ودي لانطانثا مضل ذ
 :تيزالق تلا كلمن اإل ن بتنمؤل باول نسال فى راطنال ادي ناس سم يي نك بدكلا نشب ىجيرعأ
 بينج ]كل د اًضنو اههذدظبلف عر دينك ضان ساو كاد هرب وجزهن عسي زهتو كاذ يطيل إر ذل [ؤشاشسر أ
 لكل دم ادور ب ريلكلع م اذدؤنع منكير خاككت هذ مؤ نجت عني جاك مداه ذاع عي
 ”اوابشمنم ذخاال ل نتن رباك يظل اراد تيم لع انشر لكل اذ ايم اشاذد خدر اورق مغ نسال ْ

 انجيلا اننا طكواش ند نيترو ةنالش منيل خر لكل به ذل ونجد نزلا توبكري ينل |نبفاتدل نط عضانا
 فل انلز هع ناس هيغل نام دشنت امن نانضالكوس م (لظخو مافن اذ دي تع نيزالج هلكت مم ْ

 ذولا هاني نسل انج لعيزلتل ا طنب نامل ات اة ءدعؤل ايلاربهرمب يمي انس زكو مند
 اين جزع بيرن بوز عد افصل اسس سد )زي اذ فظوتلا مده نبانبالن حو اتيسحب فؤلا مل دو اهصم تلم
 نماكانطعا اهتم اف تما الوتد نال ذ هتان اد بن حاجا تالت اما هنن بينر لع
 نعزيع كين اللحن اونعَص نع بتحب ل يخت بوبر ببسي هز دحالل مج مداد يجنن ط اضل انج ها ظ

 يل ل

 "نضل اة زج امهم طنز انوا ميع نزال زجل ضرا للغد ييضرال ارا مانا هن رنيج نمل الطف اند |

 عج اهضزر ءامت لبو ميل دعاذا نونه دن جردانل نال دغل اعّسوا اعل هاش ئش طيز اذ يشل باكو سا دا اهلهال

 - ل مهس نزال زي ضدانال») لءللعةل العن عرون اب انب لجو ل لع عز ع اغلا كانا انكي ا

 <ج] ..١|هلاتف تارءلبانمئياتلاابلم هتاطلبح ال نانا ناؤخامنب ىلاببكيصنحم ل ةبوب "تام نع فاش اثم عرج

 ٍة العهد اص اها لوسر نال اريح دصنوو نمنع جانهطمس تك( ذنل ارع رخاءكلاّسايبط ناكت ل اذهب ثنتكو
 اة هلافنجئهن انناللفكن نجت لو كنكما امانه كتم اضن لنا نان نال اال بانا ذل كانلولالئقزع
 احر...( كلن ولونه زياشفداهيلاقركيول انه ايلف تاكل يزاد ن امض اولا ذا ونسال اداة كلذ ناكيزرغ
 “” | فل طدعتم الل نكد لذ اءاذؤن مام اتا لشق نال مهنا ررهؤا تدل ة ديل نبض اوك زجل ادؤب نااوبادأ
 لع نزف إن تيارت 15 يزل مه تفد كلة بنالول امان الاد
 537 أذ اكديم نب ايذ صال اوواذو ثوان ف داب ثن تح انططَس نك[ ثنا لعل مناع مار ع أب دل است ل لن اضن, نضح

 .٠ ١ 00 5 0 ذاثننعِب اس نبا صب نعال اسس نع نائعنب وزمن هاب دل انعم نط عرج انزع بسم إف

 اةطخع ٠ الى هدر ذائاتلا انشلالاب |
 اتيضدني ناله ةاجكا لذ

 ئ4



 ىو 31

 ا 0 1
 ا "م 1 2«
 نا 0 2 : م 0

 رسالتنا اولك[ا اولا ولكل ن!طدَيَل الئه ماري البت لال هنا ص ةتيا لوس ن لل ف اتم لع تن العب لرع

 يل م ةاتمفرف كحال اش انبالو تنال 'تانبنال كاوا |

 اذوب تانأل !داوباف طفل طال الوب دولوم رم اكل نارا كنان البس رع روعالاانامثعن: لس ضن ىيامذم زيا
 0 رن الا كح ولا لاسر َعالَص ةفللوسر طخ انياد هانت 0

 دكر نا ازنسزعيش نعل نع ةزذل اع م جبالا راو ْ مهلات ذالف وبل الم ا 7 .َ

 امرشا زخاو رب ضرانكإ اًبوط منيل 0 ارلانكدل ةظيرلا

 طور الن اك 0 وسم هوم اتْضّور انهنال اوءايتل انس

 ظ
| 
| 

 ا دهم انش نانو! تنزل لول امص وشمل اماصتصح نفي
 النضال نولوم 3 رولولمو راسل اداه انضر 0 0 نعم ادِرَمَهناَذَص كالوس ”ر عصا كك نر

 28ش ةهصتتح خيش هنو ثلا ال ايدو نامل | طرتخمل انتلَعَساِإ اص الوسد ]سنن دزخل اًدضرالا
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 نسم اخ 'ناهلسزر هيلع عاش ول عد عةكغلا اح نا 17 0ا

 كتان دال ادلة اياز ال حمانا تاع ع اننا ةدانين حن: هنا مدع 0
 كلن شبا اها وج لا ةرباكو لونج كلان هنن نال ذ مسلح نحب ف مه 0 /
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 دحاملا نشر م اسؤمل اذ كامات لسا لون دلو كسم لذة هتن اان هنن دهر مني علال اع فل ايم
 نلقي ا طدتل الون مب لذ متل اكلق هنن نمل عاش اناني لعوب كك ايلف مسا

 | 7من قرض ادن جالنت ؤم ابل لطول دانس اجرا اهم مؤيضاش ىباملاو

 ِ كرس تاني يدين يس داود اذا' ند غزخ زو تلطوز نلف اكلم يذذ

 1 ااخن نيل انور فا يل موطن ان ناو اوبال اهنباذ نيود
 و ا ا انتا نو ن5 بإف ن عملا طوب كتم

 ع نما ا مم 6 ”دابهرٍ انين! لطم ادَماسم لزمن م نه لومنم الل مديح

 ثنا سول اذ 0 - يا

 مجاعل الرسل ا هام بزب ب ذيع عهنل اد بخ ب قع نماذب اع نبز خدت ارعنبع ا ما ادن نام عز عن بال

 اليلطعن املا ل هرمي انناوخا ايي ونفوذ ارو د وزب ن اعط بقإزمواننعش ا

 انذار كانا امكان اننايذ لرمي رل نو انهض باوث كدكتانعنبش ع اصل ضعتلف نشل للك .ثترلزم

 افون الذ ثانجل ثافك ال دش او لَع هنإع دق هش اما مباك رفا اوثل' صبا

 هلا دي ا يا سول توج ”ءزنجن ال َناكاماته ل ضجه

 د كافل ف رتنرلنلع كامل سد '.اززناغإب امو نعيش اكسمد لاقلَمم لَ تنائسَس ناب

 كراج ان اوتملوسانلا ال ال تالا غد يعر ل نقدح يع بس |

 ارا ءامتن ليحاو حامأل اهل كوش اهيرم نمد خبايا هتهي اننذ باكل فنه خلا فهن عمد ام اندست ليان ا
 دفتر« ازال اهقرقعج تحلف اف انسانا
 دول ني هات ءاقطخ ونحو جو زعل ف مز هلال ونس نر اوما دلو

 50 ان النمس نإ اوطكح ليل 'ءافنمال يسيل ةدري ب هنن ان نرخ ماولعنفع انو نيك[ لاف ئ انثبل او نئيال ا نبمل اوللفزخ م

 كذاب ههنا ننزجيم ايف او انتل نول لاله هنت غنم زم اشنض له بام هجيزغنال اذ ايبه
 لشت نكتلشل نيكول اقل اه نو اكل اودع انما دفنا من يال مزي ابد العز »كاف ذزاماونته ا اوس اهنا
 ةتلقش أذ اهتل اواني فمع اضن هنن اوت من كلك انس ع كن كبانتجتكس هال هيلا اوما توم َنيَدلا

 ا ملت وخال جت ظ نع هرج اطئ اال َءاكم ونا اد عبئا مث ليني ف لل اوم اهتوطنع نزل اهنا و

 لقينا لَ نزح نت توزن لوزا علك ةئىذالل اير يكل دّصلولطبال اون انتل اهنا كان تن كافر

 ا ا لالاخع ٍٍ تايلج_ععبال ايذلأل اهنزركد ام ناب ابو هركم هت ال انهن تالا رم كلؤنغ

 أ انف اجهل لاول ا نسل هذ 01له تلت شن اهم عطا[ ع امتع عد خ علي 3 ئوْفْحإ م

 انفال هوطخ اكطأل اذ اونا هنود انف ةف انك زبهس من اهب معاش داؤنف حار ركل اهو انهناذإلال اطؤرجأل

 انسوذم اطدرنخ ضيزتت نللق بجيل امن ددسن الجت يزين وهوا يا رخ ولشم ل اةمولن تف اوما انغ
 اًضو لاا اوما انى ان هلال دذ و نلكى انن نواس حيلك انش نا ميك لظ نبته ظريف يذل اع دفن ان

 هربعت ءاشمم اوه ضاعي ضل اوه ضبان ومعايل !ًوران الصواف اندز دام َنومْفْسْرَعْةز حاصل ةدئوذ كل غاتهفاَئسح

 هيلع اضْو ام ى دم زَصِوِم ناري هلف ةنزما انوه يدل ان الان لوف وكت يمل اه !هح اضم الن ايفو صنم تزعم اد
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 واعمال ال تيه البن ءاعانم مو تباع لال لقب انانمسه:ب يدان 215 ةداداذ سات توزم
 ويؤثد اهوفنع ناو انن هلل ومو ل ضجر ضم ئذزكك زي هبزكتشش ناو دعاك شش ناكلل اننا جنط ذم اوه اوك لوم

 ظ + زج داي ملايين ست او شوو ولم زن مولنس يازمن اكنلانما | - هن <
 | كمال لب اصمم انهو !ةتطعهتن اينعز او تءاكتل ور رصر هيعمل اهبازعبل ان نع تح عيب عر ع © صس ذو هدفا | [١ ع

 د ولانم اير رد اهي نمحانت هاط شوه ئوائهجاساطب د جزل مل نزف شل ادنبعوب ال انف كتل !اوكرن || ١ تح“
 | كتوم هتلاهحاما هنن ناضطبسل اظف وكت يخذل ومب انبظاوس اءآيهضص نلف ةزكزل عوكل وما سكك نان بربر 0 0

 | كبطشرلا هنت اوس ادتناووهل ذا لع تل مولشملائحل اذ اظل ل3 زر انام واهم طاون ايت اوربا
 2م ةمعنض ترذملاو ضرطتض رتل اوه ن نؤعامانومنمئ اهئ لوم نلع مودم نع ركد لينه ادا سمج ند اميل | | < 22 00

 موشن انجب كبلقنبلال ل اطمن ذا جانلف هدفا ةءوتكانعانن هانز ذاانزجانل ادد ة وتلا تورس ١١ اجر 2 تي
 نيبال ف كاتخوهف ةلطضلا ام وزن واهوتتخ اوه اجنفث دل ادب نا ملون تلفنكل ايل هذتالعو ان 'ز 1لايطازم انوه ان لو كفو ربو تو اكجتسن: يؤ اخطل دوم كلف ل ناك اكأي

 كنا ادنم كتل هل ضملات نافسنرب دع دلي زع زك غن لع أك ول رنا كيرف كئلصم# ا ا

 دلال( يذزمهاطلا نال ذاًسنجاْنِه 5 دان اذن .نزنمابلا ماو ألداطتد انس دزكو بيكو اتهتلإناع 0

 تلج ف سين نل اب سوسن غل لعدم نطاق كتم دبل تيحاوهانتد تازة ننالفزنمابل انادوتو د تخير يي رح

 001 ا ل ل ا ا
 صولعمل او عدر اذ كلان اد تل طن تابباينخألاهجيرن زيان ناب كلم انزكك 0

 | التل ءوانم انامل انهن الؤف هبال بلك تن اهني رب اير يزين ضد اجرح نطلع ادنع نديم نت ع أك

 ظ 3 تدع و دسم ا 1
 | درت ملص زكأل وزال اكتمال ذشاقل ينال اهفلال نم جلاب لست انف اوي تل وهل انف ناوتل اوتو مرزلاو 1

 | الج نانو تلق غنجانانشمين ذىافطأل نت اديك زمان ارجاع أككسوطزمزكل لنج < 2
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 يعل مؤلم اذ ان مول اةرئاتل مونتي اون اف انندتن الؤهزع خربخلا ل اظفااتلا | اميل نبسحل نب حا كل ءاج | + 2
 | ةسالمد رس مكتل داداه ن بصور فد تتلو قالة لت تج جل يعطل مالنف ئع رت اهيع نبتسم | | جل ص اع 17 نديافةء« ||” ص ٠٠ م.ةبعسشإا| هيج 05 -. هان نإ يفسر تنجم
 أءيىدنت وجت, لسقيل رن عنضا قبيل املذ اضن كلما رادو علف اءالش ناوزكا اش نامل انيززم لجل م 1-0

 دجاج يلوح دادي أه ذالا نجي تيا الز الاتي ونة جانو فاقد اهني شلال زخاعمتس |. 0ع
 ادن تاداغانطاناشل ارامل متل لبعد: اد عوبالاث هم لف طاب اليل نهال جك نعال ا ادِيعْرَعيِباَرَع جل لع عزو ْ

 | تلة كلينر سف نلف كل انزل وامل يل فنيل افنالوتل اوم كنلعهتنازيذان ى دؤنف ل ف كاذن ثاهجنت لان

 خاة كطيو دسذلاتادا اجود بدلة نياق ويد اون اناره اضمن ل كنا فل
 يف تادنعابا الل انف اتل !اعهتن اديني او اج اجل ذةعانجي ماجر عةبطعزب كل انزع رعد ايعاننلا كك كن ظ

 همر كلااضنالا
 مر تملألا بعام دكا
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 ع اذيح عدم أو شتر لعاب بطيز نادت غو كك كانك شنم انجن ذب 0
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 هنا مروج اد يبد ضال ماديا كلا طب اطل دل مة زههجتوبال ف سنا اق: ءانمح موب ثخؤطاز ف نأ
 :طيك لل اًونافنفل اد نزنل !ظراخل تن وكن ائلل كيك وجتم اور ناطم: خل لم كابو اضم ادي مرافلا لبو غرف ذحأ

 اع تااكز لام "ناب داراطؤنر وذو عمو اعل زم كأ الزلل ابانسحل اويل مار معن اكل اب دال سب 0

 و ع . تدل اضل تل

 دانشلل انتين كرجل كردبطن امةنطن 20 عاش ١لاشيؤدمل اون ال امو تانيؤنملل ارمناشل اكثروا كلا ثسف نا

 0 اذ ضل اهسرتضْنمل 118 ,رثمكون اذ لان هلل اقوه هل اول اعلن الزلل طل دنسح

 - َ ناقل الؤمو اديس طزن يد ذبل امنت كلل 0

 0 انجل ة ريش و ديلا ف كاالر بتل اند نبال بلل | مهنا ربل اب دجال عربا ابونا لجل ءنصغ ال لات الم

 نيه إن طلسنإن طاش[ 5 0 لال نائما !كنا فل اول "وا نيك ملا كرا البلل تالذ ضم ا

 غلا عامل اذاذ تود اف م امش تعطل دل اتت مون ا لاننا 5
 | نا زينت ملا اذ تيكر نبيا عم دنك ناتحم#يو نقم :لمزعد: 7 لعزة جاز علو 6-5 دا

 | هتيرعع ءأكك ماتركتم نات او مكن منيع ان نشا 21138 ا الارز يبا
 | كرمال سلوم !كاكدإ ناك ا 2 ردا نانا نصل اسد ئ اَسل !تاعزسحلا دنع

 ات كتدصيرناناط مانع طل اتم ماينشر صحا اناناشل نطلان اكرام سكر 0

 | قمن الاب كنعد ان دنع وعول أ لبنتلإم ثنا ادني تحل و 000
 ١ نعل انافاثيشم دانز وتلف بلع دنك كن انغلبك اذف تاج !كانتلةزلتل !تاعمشلا عن رع هركذ مح وزيخو ازدوبزعأ

 فتم تف لك اننكومولكاوراتل الخ رتل اهناليجو 55 ل ذاتك لاظفت 1تانربعمْسا

 روز اة امكان ايا فجراننكيط وزن دم منغ زكا لبر خ او شخ انتاج زاك اكو تع ةيلكةدعنج
 نيج اةهزجال ايل او الكول او ماؤطل انهم دادانجل ًناكاذ هانم نان لكك انهن نلكابم بذا اةدنس الرموز اولا

 -كلةَدِس لص موا مضار دلك ازال اكرتلغل ونش احارل نيزك اهثاثونل لهاف تزف طن نان

 اننا اع ايل الفل "مشل نضمدؤل ول اتي اي دانت لائم اانهاغن اككر انت ذامتزا

 بلاعب ناكل نربي[ م ينضج اطل ربه تجزع ثجرة عفان «اطلارع تيل رعمتل اهئيعيز بربع ن لع كدا كاملا

 ري تاع لن انتزفنادبمزودو لن قار أ كتل نط ادا نيل اذاراس ملفا

 ا اذاناكد3 5 هاك !ناكل سوملاب ناطخ انيث نامل !كلَص تن الصندل ا ل ١

 كاراإل اهوخ ات هس ادب ع عت ا روج نب ل اجنع داس عر خازعت# ةتاملاناكت كيزه ن طاح اع 0

 ٍ كي نا اختل | انيس اني امس عملجاعماب م ام اءنبنضرأل اب اطبارخان وللي كر يرحم
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 رثادل ! ههنل نعي ع سهو از لاس ز وعش ايزل قمرا ناعف سن او د2 2ك طق عار

 5 0 يسب 5 ما ع نع ضبع رن ناكد نول !عشزرم 0 0

 “انواغل اء لعد اولشل تمعانلا ب صد خاب او دحام هو بن امدب ناني مل تضم ةءوانل شل ير كمل انهت راك كا

 فا ماَنَص هتالؤنالا كفا تل لق نارنت غال اك در كر عكح ارسل اور اكمل اوطسو هنأ و

 دووم ءارع
 منفك سنصل 2 كيو ان ناو صاغ اك يتنارئيم مننا نشلا

 هناك هلا انام دج دقن منان زوج ناك , هزشلا هز نبت لس [يليخري هاني الدطلا

 رة راق: 5 الاج انالل تلج يت ع مزه زي يمد جز كلج رب 0

 بة ةرزعوكاتميعؤ بش 0 انين م نير الو اوبعانال نيعبس ل تخلت رح اهاش ناياش نم كاع د

 101101 نبع نإ هلع !تخ اهاشن والي انيز نحو شعل وهن طخ ج دج ج
 ارك لج |

 ان

 لا ” نيو

 01 ١ (مع) :
1 1 05 8 3 34 7 0 

 0 0 00 ..ثر (تكر ارز 0 5 3 311

 لحام انلورعإ

 ا ص بج ميطخععمللجحيبدج



 بلاغا أك هبال اباك ذ صلو اذ: كح شال هتن انور لاقل تناك طن نع نوكتدا || بي
 2 ماس )29556 0 ا م ول 2 هم 1 2

 انوا ضمادوافراتل هيلع منت دعوب الرو لة نانس نهد ايعزعيلب نعل ازهند ائيعرعز ل انخزب ليم نَح حنت اح

 دولا ناضل آم اطل اطير اشبال هن اطج شم ثاني نيم كنق اهت نرادّصل اب زل اوشن او ءاغدل ان هال ! اوعف داو |
 د - - 0 5+ هن . ١ .٠ - مهب . [1.١ ٠ «15 ءوث اس | م٠ وه ا

 هفعحب نعل عرب سن انا ن نيت ادنجزع كيما ع نائل كت 5 عمت نالت ىلع برر لب قع شو

 اكجاصز خرب انساب اءونل !يم ثوماإل انجانصن اوت )نبش عمال !ماليز مدا نيعبس عفدتل كانط نال: كنبات
 ل الاخت هنل لبه ذإرصب نب حالت قذف نسل نافع هنن ادع مناخ نم غاينس نطور عال أك ززحالاا

 03 .5 م

 اا ماهل كلاص تذل ام ؟ دن «ءاأؤلمزإ< ءهكز د < انام .<٠ 1 همام وعيه كم اداه 3
 2 5 هلل اإمصش ةظوسل ل ومات انلع مشت اعانى نر ورع نايا عك ننلع عي جارعم م

-_ 

 ذَشل اءاوكل ونت تل باتل اهيا! انضمتل دال هيلز عا لل مسرع هن اهانه اطال ءالنبل ان نذل طاوكك

 فاد ال مؤ اللد نضال ىلا« ]صلبا ش انت نفد لشن نعاس امتد اشي اك ةسصنتزم مم ذ ايو اذ
 مصياف داخل الزاب ىلنيشنزةدانم اطال ءالبل ان ناخد شمل ماوه لع فاشن الف سوي ميل نال كم ايش

 4ع فج اتي كك لجل ادن قاتل ليان ثر تع ل ضجر نان تضف نان مزيل اعالف: اجل لت بازتف

 يخلينا ومال دفن ا عهذبلوهأل ال !الئئاتا ولج هنن اؤَص الوم دف ذ كيو لن )تل يعمل

| 

 تيب اذا اكتبها اة خشم وتل[ طمسملال لعن اناس دع نجل اة هده ازا
 نم اوين بع: س مهل ويل ادبم ادن نقتل الوم ةهتئابعاب وف ثنمسد ناس ضارب عانق اك

 بحب لولبي نغم هايل هلل ادني عداذشسال اذهب (>لعتشمال ناولمإ ماكان طش نيم: ب رم كاف ةءالبل اعلونا

 لان ردع يزعل خبز دع قليلا ادنلا اكالنم تيرا هو هل وعدن ن الثا تب ؤب كمون اطيب ازد
 'تبطت جل ذوصل ارو انفتح تبخل اش نع ند ل اظورغ تب ل يني ثيم ذل تفتت لاه امزح ا

 اهدةلامئ بليز ف لوم ىلا هناناَءظ عض ابل ند ضتن ادجيإف ناو دتنإب دار مش لكس ةرفذ اختل اًوةضشل اد وبكل

 6 داعم اذ املي ابخينم 1 انعطاوالبفد كاف ةيعنل ام ثنا امو اق الفل ومرت دن ان لجنة

 اديك نإ نحر اك نعود كلان مكتمل اوزخبل اءانطا مج ايف ينفع ددنبال تلكم غزي |
 رشم ِفِجَربال نع ص نبال ك5 ليج نلنعامسال مهن رن اوبال هلو هبا نتخر ع طالبت إي لرعدح نجح

 ةناملططف دان كة ابحناكون ال ظلما خمالؤم ناالتف عج وبال ل نر دج [سؤربكل ولاد دست
 ايلا عق بابل اطف وبان املس تاينص ف كات هؤبمطؤ كيبوب اال تاكا ف بيد له الخ البل كنا
 لكلب عش خدام اطدائالعل !كظع نام انعطإ اززحد اذ ن اكذذ تبالي الئ اننانا أل الث نرخ ماجش

 هد لع نونو كمي ةزهال الَْي لصاب اكل زب مدوماءلفهنم كلالحر لتس فتي !كع نت ضنا: نشا

 تائب غمر كك ىلا نر عكتنأل امن: يخل هيجي حلق غد تلميع نيك اه زغير سلك انب توتال

 ماس اما باطصالافن كبار أَس ا رِئلَعل انص شال لوسدل انفك ناعما ل ان ةسؤلا لغتك ضوتل ب كويل

 الله َناْاَسَو لرد امتنان تشن دَدو كلن 55 انباع هنن اص تكل ف كباَع كول اذ ان ثول امك

 بلَعَساٍرصْم انوع ان نشا شيريل نلمح اوكابطح بطنخ 6 55:إ ابنه نفل فرش نافذ نب دون ادت ئدونلا

 اديلحال الغ ثلعانل اطن مول كاع خشم ايدؤهبإبل انف دؤع ملغم غل انمؤج دؤن اذ فيل عضوفرمضٌةَسورلا»

 ” هنن [ضد اهيرل نا عوتل ل صف لوس دكت الع حاطب كد ةصنو ناز اكان نائكجمك عم ناكؤرب شبت كح ا

 'فدضل انانوراؤاكراتن اعل هلة رتل لاء هش ابشع جدال كك تنال لعن ثم عد دنطادنل انا لد

 هت ناكل ناي نانا اد نشغاطاينل انت دحاؤزنعوط دخ ازع فادح زم نر كك مول ليتل لامي خم
 "خلي :مل نو ةجانؤ اذا جيان عجل د وعتل اذءان خنت ناك وجنتحا طل انك ضو: مجد نأ
 هيرو ا قاننو كلر خا معَحاص فلل فك اذان وزال اطنكهلف طخ مزيل !ك؟انانا وح طل الدف 6 تبع لين



 أ الس هتاانومد لول اتوا اني نيث اح ثن لكي كاثدما ل الطف نبيل اختلال زل (ةرم“ جم انملهشد دزيشلا كا

 | مدغمتث لهب ن لتعاون عرعر تع اهبهنل ته 2 فد صين وب جلف ل فرذ ضنا نانمز قال 53

 0 | هرم درر وس أك يا تلح اهنا دس صوان قفا كانت نال لف دصي لب عاف

 مه اكن دراذ ناهلاةناةطو الر نار وشاب

 ثقتي هن نورتو الفول دلو قدل ل كب ل هليل از مل جد ناكل ونس غمت لن وشن ١في تح كزغاثول

 ا ا ايجاوش تح ارئا تان ل لا

 نبط علان عصاه كنب تلج هان ارلدل اخ مونل تيا هرم 7 دي اهانفلة تيينق وزن افَةَصافكَب السن

 ٍٍس ءلطتنس الق الس اوس: زب ناز اهندنكتل زمزم كتل اظنزعي ب نعل عز

 | ديزغ فك دعم اوان بالم ووسع اطفرلج كباس عنضن لهل حاف تشو قر يه ل شيزم

 قل اظن ار ازتغ د دز دنيز دباس: حم تت ناني ةتلذنجيال ضو كلغ ثادتصاةلئاب

 2و وهن لف لجداب اضاف كاكاشي دكار نِإَبْمَدامْوْعَركلا ! افك الملا غن رضي نءلوث

وس لفل ة يتلا لحس اس عنج عرحاوا عع كيل لا اطلع زغيؤ ك اثينا ان
 ك

 زر مل ادب ةعانهضنبو لة رخرم عاصنو ل داؤكذ ضن سول كَ نوصل

 كوي انة الويل وطفل ال انتل |مجا ار بص سمن كلمجامل ازال اهلل فض هنن اذ كدخ نون ز لكم

 لعل نزع انجرح هل لير انل ارم نيجو عؤعب اندست ديج اليم امم نعَوْيِئْرَعَ ف لخ و ممالؤ ظن فدل كنف ثم دلال

 قا]كالح نراه يفلل ضن الاكل ناس دلوتدل غمد لاراتل ]نعت ااه بخل بهز تفشل ندع

 0 انظم دنع ازعذم اكو! اطفلنم زن لانك ظفار نحل 00 هلظِرْسْْدَص نا

 دنع هزم ذقت نب اهل جلع ناس اعز ناكل مالطا انفمتسل واع

 نز لضم اعمل اال: 2كابلع نادت ينشر ان ث انضر عنج ندع نعد جا زعزع أه نذدو ودون الم
 لغو

 | مل اتةاط دنا انزلت ماس تالؤتمن لذ نابع لغو وكتلإغ بالاك زج عبط نا أك

 * ان انلةاظشنا طوال ئذضج ندوه :ةيماثطوننكزط تبع يب اقف هبلا اود ككل انف رنزت

 ا اناا ال 5 ان اهتذقتمم لاق وويل ال ناةيتد تضف عال اوان ؤتداث نزل كاز كتبرضت

 قمم «ءاجذخمإنا ده و زرسحلال لال نع هتئادب عيوب اتي امل عض اهبنن َدّصُْم دصق ضل انزل اسانضْمَو اًحاتفن تيكا ن اخ لع

 نييك, قسومزع دان: حوفذحال دانت ال هيدا اناظناانبد َنينجتد الا ننليعا بانل انضداشند تال الرا

 وههي يي ضخ الفاشل ابن تنانين مد ترال اة هل نزلا 'اهل.ننال زلت

 دتيؤتشال 5 كتم يزال كب إ جرت نادت صل ازسحا فو جيرمن

 ا ل

 دلال ااتبفرم نتدض لال ةائ زد بال سو فالح غم سه ذل مدَصم يلع كسرت «كلْه يلا |!

 هينا للكو دة رنض جلطه كريز خنس فذ صين ةرنهيسو كل ا مج لنال ل اكسس نط:

 قا مامون ربل دا ادام اصوُهَورُع زجاجة لاس اهزياصإلاو

 لك اعد ري زل شلي ابعانَكَصل انال اف دسرباسال عاما دان هواومو انهن ابنا

 راك ضال هنا ذهالالث ةزءاتناؤم كشر تتماجن نيج صرت لا ناكل ة وتل تلاع

 . || هلا: دتلعدتااهبسن الفال ارض غ ناوعتضْنخابتفلا نتالي هسه نيه لا
 | هدير ور تن اللا ظذض نوزمزكإسَو وم او كغ لسةالوم ءدأ

 با كتاروب وضل هي لذا يي م اح 0



١, 

 ”نلاو غرم

 00 "عام ا

 3 ال تلاعب

 ا

 2 عيب اك: بيدك مردف ئذل مراح لا يزال ل

 يو بج ماو ايون فاهيعزح دلو فسر نرخ جي ]عننا اك ل لمه تظل كتل لمان |
 زيود طال هتلابغوبا لقلة طاق اداغمو نعانتر انين امنهز تون اةناونسْن مرن اذ نر املا
 0 هدعد صو اعع اه :بالنل قانئيرض إل اف ذاجمل اشاكت تاكو هنالنل فز ةدصل الامل

 كمت 2 تش عن دلل يجعل بلا قدا وبا

 ءان ناكر نا اوملهك كلذاو رض راسل لع هتن ونحو اضم انف نوير الك مين يلعن بَ املا زه امدح اا

 | اةعو ا هغل طبخ نطو نوي ات ان اكدت واسد 1
 | تبن فل ةانبتم مس ا دي رثعش ان انع اعاسوب: ظنون وشَو تلم كشر رول قال انام

 ظ تاخذ كرد خجب انا اذاثملاتفذاو تبرم ثندبحواف ك ديبرشمل افكاغنك لف لني تن كنتم اهفنلَعدناَن

 كؤوتم مايكل و كرب ىذا اناا هاهنا جعل اكل الث امج كلطؤزججر مل نضج جان اذ :ث ديد امثل امذذا
 لؤهْؤْب ك الذ كامج تائه انفصام رخال ام ةلوعر فول اءانعنل قة ابن مونيرخ اذان هلع انوي ل ظاشبل ف

 منن ايل تلا ندمان انجن زاظملوال !اًيمشؤاخا هتلاقي هلال وذل هنه بسال ودعوا فال

 ادق

 | تطعم طالبلل "لمن نالث نلت نهد زمر شلبظدتم ههنا شل تل او ف ىض ويل دش اذا دراتاشرانأ

ْ 
| 

 ا يق طرملال عارم المال امياق, نم نهيبيط نعل افي دل اهيل دس نو ان نّوهرمظعل املا كو

 افكر بادعزن لك لل الط تل ضل ةكنون وهام واذطم كاتفرل كلكد ل ضدإ نيل ارتست اه 0 ظ

 ذاك نواس 73 رستم كاد الشتم انام سوما لماع ءاط لم كنماىالشتد ب ظ

 مالا وف كامن تبان يزال! اشلاهو اوليه انيس ولئن انه انط ا داخل اس اان
 الط رتل هكيذنبن نعل كى نقلا: ا ناجع - تمل انخإتثدايعزع نول بطه اا اد

 نوبخ ازكي جانلانل جن: لفن ااَهْوُحَو اهون اَءكلفل ةدَضوزعملا ذا 0 ماسلا

 "لزم نخ دلير مد 0 اين عطله شاقلا اك لفاؤتل داك عضل اراه

 تال يداك قلم بيت مالا ذك ننكر 0 2

 اسر كر 0 لغشرو لن راتلاباَع ابَع |

 0 وألا انة ند نايتس نوت هنو

 | تفي ظالز ادام امال اولو”دلونمت ىل اين تل لن زعبل ذزدانع العال ةزبال وبدل روم رم طعا غيل انف اس رؤزعا الالئاسملا|

 افك هنابسنب كوي نع تزن ةل السن ناني تي تلعن أكل ابشن اؤعي ال |
 ان ركل زم اهمال اوديو اود ند فرزبالدلا دروس

 | أدل اوهلؤن اود ايل ااومعطاّو ل اعن هللا لود فا متل معلم ناي لع تلاع اان لزعاجيرإلا

 ورحل اةزئانتلل كانت هك د 2 ين دعب بطشسلالا

 ا انتو

 دخل موز, ايمي تر احل اينكل جاع نعت ل تم تراها *ئزّرن اما طببال نايل طرا

 امد انالف ىمزوحرو بكل ف طنم ال نوكب دنيز الف باطاذا|

 هك لف ةلانع|

3 ١ 
 ىساددزميرا

 ه2

 ل طال الطن اعنا تيل ديري ةانعاز تع ونغو عز نغم انما انلافانكأ

 كل جلدي امم انجين ال اهلنا تاكو حوبشلا ا "انكم اهل نائل حركيا

 فاكس جوس زارت هزل نابت رت واسلوب ربك لغاطت اب هل اول اري طاش نماجا

 رشا كلا 0 لورهاكل ال انينَبعد رع نهل ع مرَع رحل 8 انو طماط

 أذ قالا اننا دة نكت وتم هبل تدان ”ر كملف نمل هةر رطصلاو



 نو ائخ) اله از اناس! تاجا كاش واو عمرك” 1 يلا هن كنرطب كل نزع

 : دبا 5 لوركا لكم ءاض_هباي خذ خلا م دات اة اخقلات دوعن مهضلائيلع

 تيفال نوب ني نيككل انالولف كل اسمن اماوعطناال ل نات ناس لعمل: رول فشق ننام

 "سروره لع ناكول جن انشل !طلعا هياط نجوبالذ و لةديجرعا يما 559000 00

 كلهن ارب ىل انهن نانا ك1 رت دج غال نقدا نح اعانت بدينه جبار ياللا

 تا تللنوانشلو كاز من كانو زبخل ١ يربك ناجل ده يزن كيا النجد هل لني يزئاتل مكاو ؤما

 كلن اهلنا اجل فش ادي مرج اشعال نلعب غانا |

 رب اضصاول ل سنورل ال فاس فا اونو طخ نان زنوج لهن تق لي نك ان انمتمّس ل ايا دكش نا

 ياو ويوم اهو ءاطشدن لتنميه ذر تما !كيعن نكتلافزبت بل انكم الون انهما هلل ذل اغا
 هجوم كولال عن ةلوس نك هلال يلو نهرا ل الو كاني اظر انناْضْماَءَف كل اوهَوِإلِ

 كفل كلا د دعت طر رع تسأل ليل اهتزت هلل النعرعو ]لتي ] مين عدس ١( لم ادور اي هتاعروزكان

 الز انتلا اوطْنع ضال لغز تايوان نات عي الخ نماودشل اهبل جك ديتطا

 ط1 نايا عني عم ائت وع زو نم جبل نيزسعنة نعبر ع عيل رعاه بعنيزه نأ لع اكد اودز ْ

 67د وزهزط, ني نجل أك هنا ايلا اة طع دعت ناطاللاس تور التعاون عم

 ةيعيزال 000 تاظيؤلد اكلااود الة َسومل !كعشدلوترل ذل ةللل لع هتلادبعنب انعم تصبر ع

 3 تزل ابك لسه نال عسا ذراتل مناع لح تيك ف ادب عسل رع

 تفادي ناو ئيشنداوزشلثاومعطال اولاد كلولم تاع ادنتبامو غيل ذذ :رح نلِعصْناَمعْرَعرْحِإرَع

 عزا نع دنكل ة ويم نول رهو نع نان هناديموعوز ل رعد قدم ملوح دالضأل

 كك“

 نك ون الهر نإ نم ابتلاه انااطض غير اطض ريا تا ايات

 دل :ثاقلإم نكمل امال مس لم مإ خد |ّيضواإل ! امتمابالا نا اديس مسّيهز ثمل انبنعتراو اري شلف لجبل أمرل

 هند روك ةداهلرو لل اهضؤفن جلل اس م

 قئارمارلل خدت مه 215 ل اعجاوأ / لج ِعلوطنو طز كتر اللونمت نزل ايي ظ و غنم

 رش ع ينال )ل علو آو كةيباقال فجل لحلو انين وضل تتر
 ١ طم تطنبابال اننعتلل اعراس )باعدت اربعا اهل اًضلذ ط ديم مجمع سلا ٍ!
 ئذلان اناثكل اذكتلل مال وج ظنت ايو درع هرئش د ثوف عادنعرن فطْغيَو وش تع رنا زم ل دوب 0-0

 | مالانط مطاط مهناكو داو مينف الع توزن 5 0 امد ان ان بهن نإ 2 وربع [ صحا خاضها ناماوه

 أ لا اهاككل لات اناو «دافند سسسد لوم مارب اةالطتل نإ رمز خ ايلا دنث طذ انكل كلاما

 ل صاخول اينمل الك عم عيل يلو تن ثنا 56 تعاون ]راداكت اقكل اءاغق عا ثالملادددو ملم نا بلع

 ١ | نفي نال كللدو كمر ازخدإل مما داثبنأل ااماكورامند لزم ىلو ارقنل /ٍإَ ف لكك امد انمالا اناناتفكماالا

 رجوهو ءاطغاذ اًييلاِلَع فانفنال ا لونفتو اخ دو ازال لوم هايل ادخلو نش نبئاططالاحافءاطط|ملعر اثنا اذا كءاظغاد ايمن ام

[ 

ْ 
 ظ قرح اذ ءاسن تلات كي كدانااجنو تاكل ياتو وتس

 !يرع الت ننركيانن نحيا : كو جال انتا وره طيططعئش ئش مهيرضم نفل ابل البنا ءاطمال ابداناالانغأل

 د هنا اىونج كاما لظفؤتمو ال ثان لها شل ابا سوما برغل انتل انوه مز ازع

 كلَصن الن ندم 0 غلب طخ ير ع ل هللا ثلفد 37كافزلف

 ”رباولومتن اًثاف دامي نذل الل فن اكن ارنب اوخإبب حمام يسرا سناك ككلفنإه كن

 امك

2 

0 1 
 ا اةعفكلضانإرا
 اص لد

 ملاصو لوس ورام

 نم اتدعا نباال نحمس

 ”ةلعزلا ا (لوالام الا |
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 ل ردازلا+ سا

 د

0 

 ا يبا 7

 3 0 لاوسالا

 نال ئيد د لقسلا

 لص لوعل نو ارتسالا نا
 بالا اعد دصلا م

 لايعلا كرت

 ترب

1 
1 

/ 

1 
| 

 1 مس تا ا ل 1 رج مسوس وحس حساس



 وب هرج ال بلا اع
 عمال" رع اعلاف طاع ركع اج

 براك اصرخ ان ع ةريلاو ار
2 
00 

 ا

 اذان اضرار

 و 5

 7 قوسلل الو ايوا

 . د تالاملا ير ناد

 همم

 اكوا نسل لطرف

 ولو راع رعزاب

 نر ن الرلاار

 تاكد ثدرلا ع ارئالآ

 ا لا

 وا لا

 يسودولا اضرب طار

 ن

 ض3

 ممم تزور هزجتان هنا تلتها رتغأ هتف هان: 2722
 تيا هس و تنراحلا دال طمس د" يكس ناو

 نم اون لبنا اهب لانه تن للون زاك ابان مت مرح يل عاشو لمن اننا كك“ عال

 تلا اذان الس هنا ناكل دونت كت تنزل اتا قزم امة انانبطرم

 أ داكوؤل يطا البلف ذر فاعمل اةدورغحيا اًبفث اشم غرم ماك هذ مرن دويل ءدو نموه نس ناول ٠ مود كرا

 ل دفنة فز منايا جال نيران اهاو ميرال هلاك لف اذ ةنف لوس دل انك يجيز نعاني يع مهن
 | 8790 ااوتذ نشرفل نش اله دخان اضاخلال !ةرض وصنعت نال اذ ابيزا مدلك ن وطننا كم ثريا اومن

 | اولسا نفزبلم الاف ءومتساكا اوب كرش مطل ناكل اذن مينسك ثايب زماوطنفاءلؤحنف لاش ,ابلق ع ادي رع

 | عوندوللنايلاو نأ تكا يناوبناانان اقتحم نماهوججنا اودازا
 المن ذازظ زن ل قدا بذل !تادوذ وجت ار الخان اهلك] خل الف لف دكاوه زيف ورم

 أثعيونحلل ةّوم ام ا ا اًافضابطابر جر ذل لم بض دوج ؤ جن ؤلو

 عت م ذاؤلل العانوعاب طل إنش .اهترننانحككءاولل اهيا شل ل نتول ومل زلم (وينكل لوما ورمل اعاونا
 | | رعاك نب اقلاوشرعنلاوا و ياو دال او ا وتناول هدي مل ارعاهب

 قفا تريل انافورتتبب |.زمز اس ز هازل جدل انس يلع فل انت ينل كلغش ادبي اوبال ع
 واخر دا خم ري تاكدشمل نظف كلاس ارادت نال ل جدل اغا شون ايلعن نبل رغدوإلا

 ال ايوجرب ذا اططاملانا اذادناهتلدنب خيتو انا نحال ياض نينا هن ,ركال تلعن سكان ههنا طن دعاذ

 نوفس ئنلءلمجو لل ذب ند ضرع وال كلافرشم ثذخا و

 | دظجافءفوزمو دلل ضؤممانزغدلك ان بخ بخار لاو ةيلطول هين ذ عن وذ الا
 | تول ايي وز فهاجلل اًماهد لوك ربعل اناتللذومل ايزم ءاطع ارجو الا جي مارش نخر ت اذ ةق هثل
 00 : ونار دوا و تس نلت سر
 ادتبعنب ازممالا ببر ملابا عض ْؤْوَص منيل ا تينخبلا ثيردح ادعت هل رع مايارع

 1 ظ و يش زفوطن اجلا اباطمل الو نبا و اغل ظنم دج نال نحزنب ندوب

 | هلت ظ لوم وبدر تلال يس قلما ون عينت وطن الف اون وجزم ينل اضم ب ثان دل اتالزك

 امكع زبن راح ارت از يجزع وز دثعلا لومل اف زف اومتن كو اننا فشل ٍلزَصل اء نيوجز, ذل
 8 للان كلا كراكات الث ل طنب دلو ان هاب هوز : ]تلاع ةتادمم تنده ةا ع

 ١ ا يموسورل كي اهيل سايل لشمال دتنم نول بل ثببب

 ا 0000 اننهتل ايلفنا اردغل البلوز ارا ثرال تا عرفتو أذن اكن عجنرب 2 دبال هتف نهد ذا زنا

 كدر يمتع نير ماع عأكل لطفا اقل اطنمأل اول هل 0
 ل ور >دذا ما لال ايدول بمقطع عجاف سار تناللغ اق ا! دش

 اممَمانَودطنف دطخغ كدننج اشواك مىددنع نش مهب كدادن اة كلان كيل هل هئاثوست ةباجكبلم

 |”ةلاطام خيم تنل نيف ذاب فةيطوبل كانغ اقشن ىو ان كفر لختريزلبا

 | ره سلال وخل ادنإَنوذاث الانف اناوائبح حو برقع مش و دوه بوازوزغ دخ م4 تيئرماثلا جاف اَدهتل اكلي

 | فل اظاخانا امكاض فاننا لذ 000 7 جاب اهو عز ابرج ضن دامه

 م ناهب نكت الداب كلذ 5كنفنف كانؤبق اهب ئعنشماو راين دةفاملا

 نحاَحو اطذزااضال جو شل اول ان ذ كران اذان امتع نضج ثاعن ادا اذار د ضد تلوجاثلغ كل الف ثا مج وليلس



 ل سبي سبب ااانسنلللللا >3 2 ا مل تصل ا 223 2 7 77 أ 2 2777222222233 0 5

 رس جس ا

 نعم برادو هعابجتلا ع يذلا زج متت ل دشن نجاردنلا0 المهنا قه لوسز كر ثنهاالا
 ااا حك

 5 0 00 نايجدد لف ىل انكي جال طال امون قاوم لول الود ثعمساتا

 ثيل دن اد نا اجا كنيرحن ينس وانا اب كفن داتا دفا لذ ان. انزال نىج ازا تراك نطو كد هدانا

 | 2تالجاحْل د عيال نال سل انبشضل الذ ولدان كر ادلة >قعش اعلعل و نيسؤل ماا

 ١ د: داع تنك ئكرض اجل ادددص هت مزن ام جالو اَسَومل اجل هت !لَص هلل ل لوس و تغمس نب نزلككن تمجد

 لة هن كربلا دا ؤسانلإ نشب تير هبل يرش بدات زي تاقكتاها م

 رانش ؟ااماكيطا يذم عرذللال ةنلمسوب دحا كارتون انثاثلنإ 0تلكلع تان اعشق طاح نر اذبمزع تمل الز زارع

 .نئاجلاخ
 جشاوع كمدرب منهن وسال هيك كيلوا اعنَم كبدي فات تبل خاوانيئخا اس ايمن املس جزم تع د

 اذان اطير الس ؟(ططادعؤمك ابحاذا داون الامل كتل لد ايف الثا امال ب كباشإ اذاَورعانل ال كدْوَو

 55 ادرككل”نلاذانمادلاجا زعبل اوفر حشر ذ نزكتخ در ال اعيش ةدالات لاو

 اسكت طم هلكت ثان اوزان ا واط ةلاؤتإ طفي تطل اون الا انتول خان اطل اهلؤعتفلا اكل ذالضا

 م ودول 5 ١ !كلَعْس السنع حنو ار عب ولكي! عاتب لعن |

 كافل ل مفَؤج انا راقت زل ننبه عاب اتا ومآ 2 :دالل انف ككل اصح دس كتان راس

 فبما نانا 7 دمع دنلا 25201011010 رميها
 هةر عدت عز كتل نا دعا اال مثي ثنيه مهنه اذ :هيازجنجال كام دلابانج اه فءاعدلا لهوشلن

 2و اهيا .؟ :.؟ةراضن او دوكيإل باج ذاؤزا وع داوم عال ل ن1 تل كح درع هج نسير 1

 الا نينا نعت ل اهراس ير نزعت كك م كدبطشإ] اسلي ل هعب
 ةئلانجناىلا ابرز خنملاهرطضاال انجاح مد عال اجل ناين نَمتإإ كل هيلع حب 0

 يطا زو دلما اونا ات احنسول!س الارداف تلكه ادب حيز ع منجز اهب انياقينم زارع كد اح

 انشر يمن عرب تس ومنع ع سادس عل عاج طب اب عفان كن منماباب تنهي خ زمان ة:ل لع
 ووش سيسيسيب هيف هع مس

 فى ان لؤى ذ ةانل ذل مان ببظل ةداشل ف اًيطاكتم اهب الغجر اشم ومو ]لمسملا كلج ل غب: يداتل اهبل

 اعلم رب هةتغد اخ يدعم أكن اهتاغيل اهب اب يكل زب قة انا انيمي

 كاؤمو ل ذيع انزبامشهزعبشلقلا هبل مزيل نوط بالحي نولي طف ابناتل لف ل ذرث نماثل ال اوين اوس وركان الوم

 نعت رع كتالونيا اولهم اسانرلننمل اان ان هول زعايولشل الق ذتجوب
 ميس دم دانبلتل امتناي ثلئوددألل !ل طراد هنن الص هن هيما د

 فذ اًررفذد ذخاتر اخي اكل ذه اًيرمَو هزل ذخاةمءايجْوف ان نمر حاهنْدَد قاذزأل اناؤعطلثس ايل وعسل ارعاوتمنتس

 قبو كن جار ودنا عج م ليي اضفنا 010116

 بلل 2 و 2 مد هومرخو اهوطلع سال ان انج نامل خلت
 راكلعمتن ارَصمتل نالوعول مول نت نا ادبي رَع اةعيز ه ران نامتلندد ج12 اعني 8

 اخنؤزم اطل حاير لانجدا نفل بحاول نا شلي ز مثلا: فلل اهي ش خلالنا اًدَسو

 هتان أ رجح الا رنج

 صا د زلت هارب إرسل اش عا شاغل اج انهم علل! تلوشنل اوه دن اخعس تيلوخنم عن
 فاح كابل ان انؤوم دلال ظلال منتو نم ولت اوس نار األ لمنح كءاجأأ

 ذيك اسال دلع تمار كف ل ندنجب اليو لغانخل ن مضااؤل نتياذاؤماهتد اند هظَع باسات اول انف ككج احا



 5 اعمر ضرألا# ثلا وكف طْوَس ططندؤفتل ادن لوك ست اناكفل ةاثشم كما اذان :!اول نال ل نضل ارض الانف
 دب م ءرص

 ل ةموف حو إال ؤهئالف,تمءايل ال إ]يرذا ا هلم ذب وكس نا اع نوكبو هدخات يل يزن زلغ نإ رن تدان دانمأل 0 و عر تلا ما '
 8 و 1 ||
 و 5تعْشَو حار نع هناجر ختام ههنا ربع ال ةنانالع ادلب نيت هوك زمزم زم هنن 5 حملا ١

 5 يك هدفت معلا ١

 | هفضل تهل راب ننعم اذا يبي اشل لت هاد توب لشن ثلةاتنش محرمات اطال وابن ل اهننتتل شم | | كتناعح لاو سسك ذ

 0 تيا كمال دانلوم دووراتل ماوه زدجإاوهياتنز كقلفورمم طناف تطال ازماذ | .١ هس تع سرع ا
 ْ دل وتل لصوتدول تل عاوغلس انيب كل اتم انا لضول الضاةامهفنبو نان كلا دهصلك اويل إيمان صوشل اكن | | للجسم ا رس غلا نو ا
 . ل هم 8 05-0000 هع 4 - كب ع اسأ '"طزذإ)١٠ < 0-2 3 3 : إ

 | لت اورهظاناكل بعقل, نيرطنلا رنفولو كون ادن من اوادل وتل !هرسجتب ئذتل اءال!'ل النعل ندد الل كن المج يت وبا ملا
 جاتا امس خ تاخد ةزئامر كوبان ل صعب زحل انهن از ديخزتجم اطال انج تحيز عزت تان ع زرعأك 2 ا
 ْ هاجس ال كف لاهي نرش امنت هيغل داي اانا هاذ ثانهتير اجانل اهذىلاجرطتسمل ثركذ ّ ا

 اضاضم ب كب ميه نوح ابزكساثل !نض ناعل ؟ائككوزسف اس بان انفك ف1 هل اوعبرل ن ادري جا وكر دره ند انئهان كاف ا
 ا 1 ا ا واول انناغلادةداعلا ودم ل ان هذل ان ان اذزتمه بره د كّها اهدغياهب جرف تشاذدلار اروهشا دس ا

3 ١ 

 ١ اولا كو اولا بيحس اكرم عشنا 1

 عجن إو كومضتلالو ونبه شيف احر الل طال اومب ثيل نآفطنمل لم م اوه انش نجا راذرنل !ءال خلك ونل ان ١

 ب ل امي مع 3 ا

 جاد ذل الزهد سل ثاال انهم ارفاتفانتل او اكل اجت ان !!”نك تح قضم درج دان نتاع هل نب ل تح ا
 ب الطن هكر تلا بحور عون تانغ اع مظل اكبنزءاؤا علا فريون تابع ف وذم عيلوتلا 8 ١

 00 انضإلا ناعما نرخ الحل يت سحاوض ان ل اسال كلانا انضانيل دعو غشرع

 اطار يلمع ينمزعف دهر كيال رعرخ عريعر ل خان تل اومظغتتاطج وتعمل قمت اءانشماا

 تاتفاشال -ثبال اب همر انهواخمنم انهلاطزز تت اول انثال استواء لص لوس: لفن

 ةدضاف ايل اضزت اسد انخاك يعاب دنا تمارا عش انيعد ار دعاك 5م ا ا1!و نم تفْؤللا

 ان 1 كلمته نمد اند نجر خبه هايد ل سرح اع ديوس رعج

 هطذ د ئّدل اَنيلاه تبَوشدعللف 06ج نكات دم ا اهدا يتمكن لاليع ئادنعون انها !لئاسنءاج

 لريال طوب نرطاشلااهنخ فب اهنا ينسيك امأخ كناكت كناكت انل نع ف ادنعؤب انا
 فاننا ننال ةها نال الغاب كناكمراتل !تلعمتل هلانعوالافن

 ولعلاج اليسا نسالكم كا تازنمال كدر كنانه فد الا البت نخاف إل

 : 0 ازبال "احمل التعب ادعي عيل نش اعل ازعل ةوامتناوبع معايا كيم ون انك كل انش ني ان انت تلثاك

 تا ب زك ترا كل اكد ل ءاططاش اجو بخ نكات نال لس لوز عيت رلول.نا انتل
 ال اوك ثندخل انه 57 ثنحئعانلا نحب اك نبل داش انااذإل نزم كيدخ |خاذاف ل ذا ةظفل زا جئنا ويلا

 يدع امدح قوش نضانخ + مش ادبعاب ططن ةلخيتلا كاز 0

 نبت اننس ول اخاو طير خخ ةدسلا لي اجعل الدعبولا
 لاه واتعانماك يفزع < ”تاشاثعكاشفالةاتلا م مديح

 00 اذدرلا انين: نل انج طاش ف لهؤد تل اذشا :تيكت اضل بضل داتا نجار
 0 ةلال ساكت التل ليلو نجت الل اطفال نس لكّف جذ كفل ابالينم
 0 مامعولااّنال ع 0 ب ةيشمت يره وكم تا
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 وافل عدو غميتلال انعتال الذارا
 سعم] ذاهب هتلر هذننالندنع اهلْمحوو لما اهعئض عنب تع هتل ها الغش فت يطال ةعاس انزين زيتا

 00 مب غن نع ايعندي عي عاخن نكن فج عركلا يقل اكل انني لج يزمتجر يو لها القاك
 2 لاا كمال ناو ل ا ا

 ا ايفل طب محال اد )لوم اوه ال لل هتناربَس !اتسلذ رهزي عير صدا صا شلل كنف

 دغلإ لانا طيز« كرش جا وعيهم يتسم
 لكامل اخس ةفال م تف نؤمن ل ةدتاميبق نب ازع طفت ادني أكان نيرمةممل ايل
 'لاَكِلَح هناكَ هنيل انا اوسرن سات اهبل انت لا اينسلز انجن تأ ا ا طوو

 انبي/رو ناخبا يوشك ابد ةبدتنام اهنود كيرعاذلشعنلان مشل ف نوزع وذل انو

 |بنات انهن اعبر يق هنءاال ع لع بلاطات كر كونزم عييضم نام إي رك

 نونسن ع شلت اوديو م يضرم نو روسي اهم دجال

 | كانى نخاف الابن هاذ دتععت و ا
 تيل دكا تبلغ طش فس الي داق اكن انوهنت ركع مه ابدع
 | ندسنازنن نابع نسال اشتبه هتئالوتور اما ئسف نزل كيلظو كيلظو دان يعض ذارتت اردت امل
 أ يال اهيا نلعب مدي .َ نايس كاان هن انن ةننمزهن كالي جزل
 00 لدين جرت اننا عيري ف ننجح كلما زر اك
 نئذ اعمرعءز] مر عاشاَتلا كاسب كنا نام دق سوانا يد دخاكن مول نال | ديلَعولالَص

 تو دمتم دابا للأكل اندكن اغلا دايس فاشل العابر
 : 0 4س ؤمزع ١ ثاهزمم هب رافض تكسب مقدؤعد خول بع توف صخب نارمؤللوينل وج

 ع نايك :رامت وسلا اينما د لاثلَم هل الضوتل لج الذ تاء اضم سح دنع كذبا

 هلال يبس كان لك نال وهف كيد ازالخان هش هه ذانث طال عاراوانل اوُكلال اطندنلالينَس د اهلا

 كاع نرخاررانندب هاثؤ لحم جس هنلال سس خو اعل خا نابيد دانادانبإو نانيهف كامن دثل ان رخائرثر اشتد باث لعنمذ عجز

 0 ' كيج حا فن فشل زوز كلااث اففهتل زيت مهل اناييراناز اند ناطر كاضالف هتنالوسترإلل انغ
 ةةليرخوك د لمان ايران اذ اند نال دق كامفدذ هلا لوسَرإلل اطنخ ان هاثؤل عطف جوه اسس انجل ن اعل خم
 ديس نا ةلمففهنالن اطل غد نزعت“ تاداجإءاعهضن سم دال ن مه هزات هتلالينجس فام

 هلل

 8 تك كي ان هلشنابانتب انا اخاايهخ اش انتل ىف (ملخ نايا ش ل لوسّرإلل اذن ني ضاتداننجم
 بيضي العال ءانخنشلا ملا ربل ليز طنئد انهي هيرَسا الخَرامْمِلَعِل حا ل حاد ىف اهفضن ان متل [ل منسم كامن لجحا

 دفن ممم عاواولون تلت ككحا اندجانالن مهلغا كونان ع ارت دعالولو ولو نوئمنس امتدرجيال ننال الغ

 صلت التضامن تن الوتد ل راع تاع تلا صاع دال اكو نال اانزمعنلا|

 تلد [طالغال انعزعب هون اطول ع رجا عذع تاذكل صا ضم اعوضي سكب نكل لضم زعن وك
 لاهدنل ندا نباح وازع هس نك نضل تن اتم ماس ةلنؤ عدل فلز تال

 00 نعلعال اربعرعنا انسان اكس .انبوس بيز تنم طين اج انا ياللا ن

 9 2 وقام اهب اضعاف دَس لصقل ارَصفاَولَعَص م نيزك !دلَص الص طالوت لة تربلع لاربع هلل المع

 امن ثدحل اضل الضم اهل اميل ل انورخاتتشل دنا
 نم دبع كسب ؛ر غازات زك 45 0 هج أرز نكي ايفا

١ 
| 
 ا

1 
 ؤ
ِ 
 ا



 رو لول اكناللاول اذ انف دفن مومو 50100 تلفن هات )باطما اديينلغيزعزغ قمار ضب سد ا تو موعسسم
 هان حال زاك ال اخير ضكاتنر اطلاق دانس ليتل دبس ]لجل ةخر بد نمي ضلت لفن اكسب اض
 سنا ان تانية زجينلزتدخ ادب يتصل "ناو اناكاذ ااه اذا كرام كريز اشي |[ 1
 نول 1م يان لشرب ا واوا

 7 ابار نبال اش ننال اذاني تيس ناك( شضإ )مريم سائد كفن او ذخل انني
 .ياع جرمان كتل أك نم داةهزعتل انف ةربحا صن رو امير ا هزكث ان نا وربغث راو
 دنوتسيب رادار وبادزتلا وجوز دلو اودالل الان :تامؤنيرم انا للا نيازم كلان كة فيل
 2 سم 1 شا نقط مز كا بنهز نادي نهر زيت نعنع وورق تيما 0

 ١ كترنسل ةةزل نر جيتا دول ةنيولل غن اننا عال الاخذ راسل ١ اميلطانه دحام طز رع
 وسن امك تلا ننام دخل بلكت زن ضر تسود أكان مازن |
 كلة اكتضال اططنمن لع خان اذ ف دذلال ازفضن يرجي هن زج كلذ ل ف اهيطلطال امس ثم فا انملص يطب اماهمسطأو

 , ةااطلاو ايري صا جول اذهل ]رجال اوزخال اله انكآذ ان لئللونب هدا متم ربات ضالخ
١ 

 ْ 0 و و ع صم لياياو اانا را انااغدنال انفنن امهفن )مع | قا |

 لاول اان ا..ناتفك هس لاذ اقفل نير كت وعكت شرم نابل نم فرب نعل وضتز حاد
 ع انوا علب انك ل ايي تيما هد متلي نضال انطلاق
 0 جدال راض 4ك اه از كيف

 7 ع زا طوعا دز ةيضااةرامخا دلو نزلنا ايزمت سياق أ

 اف ادوار هال عاندبخ نب لعدع 41 نس ةنيسلام ااا 1

 طل دع لال اجو ول اوما مح ثلحمااه اهوغما )مجمل اعن هان اهلل يعل

 زك توم | اب لغز انو ندزجشت اياب دج انياب دن ضرال تبللب كو ءاضن طم> |

 "| نبيك يجف طا الع كغ باجر اضن زمول تح مهل ليل نعول 'بالط لوط انو ننيبناا |
 يوجب يح موس يروح اناومساند | |

 ديلاور بنجر ]عطل ككل انف نال ضو وامل لل! نلت الانا اح نينناتغالو م تلايل هاا ندا
 2152 تلو ريباكت وزان اهل فلة رتل با لانمي ] مي نع ناظر لباسم نننالهسْرعدل اهيزيديموتعاف ا |

 ْ 1 و وس رك وم وف م سب يسمو |
 مد يأ لنولاطم اجرا اطلل ةاختل اتم كل انهم نذل او دلل او بنجر انغمتجا اذ ف مفمل ن ذوب هلملكد كاطعرم

 هاب لضنال امد !انافو طع عنصر تمض ثا نا اماؤنالبل تونس را لم داك لاقوة ودمع ا

 ناك يطيب نوزع اهزئاتمدازثك لد دز لكلا زلم ناكت شل لمن نيرون ار ا '

 | ثسر هزعن املفإ 0 ا لغايات ناو اوزم نبدي نعل سجل اضن م |

 د5 ءاف اكس قيل اع عنصامل شم منسم وت اوني لل !كع نيس ةلإن ناكل 51 نر لباد هنلاهس عم زع داعش نار رع ١

 م ازد وكت الطور هلا عت اف ناراجزمو اك اطر كتيزمواًروكَس ف اكعضا

 اجت كو وجت زعي مج مكمن ددصم ع و انشا انيكك كغ نيهان

 ١ مةنيلطن ل دن مْدوم تره دراج كن كج نامت طوب فزعه كك «قرئاةاطجي ركب انوع
 طاره اح زل عن ودان اه مو ا

 1مل

 رفحا /[لاهوزمل مهنما: هن تول اري ذ نراغز لسا نلخل كله عنز كله وهرب[ ن فره اوفر |



 بة 7 2 1 هيو . ه ١ عا ور ا ٠ م

 ماياصا تسسح(ار اسس كوه كاع 0 ل ل

 | دن 0 تس سل ب ببصحسلا
 | 17 تكز نتىانال ذة ك جسام جنح اهرب صبا اوال شكك الف اتم لت هن وعزت :

 '”1ذ07ل هلم تانك انكر ناو ءصضؤم تنس اانا زن ناك ف تلنم تللجز لك تف ايل ث5ج
 |ننيج لبن هلع مايرد قري قلع 5 هدد خل ةكلبل اردن ة كرات كال عناد
 ' 3 ندتفزلل نالفالل هنا ءاوا ابن ناكت  نصدال ان لات هن[لسةيلاذ ان تيم يي هان الذز تالق
 | هزمع ةمابد ثناكرسؤل نيله انانشا لوني فبل هبال ذنتيلاة ةدان رع جاند زان جزع نقلا كله دنع
 |اثسطض ملم امْنإَعّمطا اذان اًهطِلَعَة سولي لوطن رثواّص نة دوس عوق دن لئو طيلة نه اسك اطن باترن انتو |

 قلع الكت الوتد نفي د رتن باف نج شد ول نادي داومتير مدا اكله الا سونا

 |... ةللضت لقيت اسد زخم ب اعلم ودار جزع نميز ع ته اكو مدرب تال ةاؤرلض تزلج خيبت نمش
 ني تاور مدطنم مآل !لخدبال ضوزعمل اهلل اذ اب! ئلَن له لس اونوكو كما خال ثوم اذ لو الم اين اربعوبا
 ثلا قاطع إال د وزخا دن يزمككاو اكمال لب ايم ا ل اتا انس تب تاج ذولا

 للخيال توؤملاملل ابابا متم ال تنراطش الجنب نعر اعزب وح انة يي نش اكلف ١ كس الجاحاصُت

 تشل 1[ نلاف نوزابؤسسضن نأتي زال اف تول الضيم بس لاف توزل لها نول زها

 كتي اح ذا زضش زل كلان خاوي مب اكفنا ريش تفضل دل اذا ناز ناس نزيل ادن

 توكل هزه ابن تل اف تورم لمهام نتاع ادعتع ال ءاهددراطط ا زطجسنع يل دل جز جزع معاند
 فا صولا نول هتلر اوف صرع اال [8:ر تشم نا كا تحوي كك دز عضد مذ نام ا ةزال اذن
 دكلرزم ركل اؤتوزل لها انتلاف توزما لفات لَصنا لوشل ري لذ التيم زع

 2 رد اةناسنال ينتشل اب افردي زل هكر خ كياةقنل5ةزهل اديكسل اله رم نذل
 الاف نوف ومو ووناذعنم ابنقلاف وذل لبان اننا تاون اكلة ذهن لوسيل جاعرتناإ متل

 ”ةاددجدال انثي زمالب مسد الف توم لاب ثان يطا عابدة جيه لذ اذا
 ٠.١ عفنينزم كيني ط طبل نشا كرب ول اذابطلابؤجن اني[ صم توزن له نمانطاول اذ
 للنت كتب تيواوازكه لحن انك فز اونحاو مهين وعم الطال اولا لن راش, لباد هلم

 تاجئئ لانني ادلع ماكل اناء اقع نا ون دلؤرو ل كاع ناد ارماَسالا 5 انبشاني
 انك أك ءامظل لجعل انننزكاف ياعم[ بم اكن كرب سرروب امان لازم اثرا
 نعلتلا ٠«*ونل امانمم ذهن نوزع اب انس ةالشلا لَنا ارعدتل البعض حادطمل !رغصرمشمأل لرجل يبيع

 2 2 رام دنا تملا ب امص كونت 2 تر

 ا ع10]أ110701010]311 0
 ١ العامل قلة زووَس توغل تر لاش الست الؤسدل مو ل ران اميتاب اب إع
 ارفف: ك0 اوجؤن تورك ف ادبعوبال فرك ل 3 ليزي نيدجزح ول نع نس: د رض دنل ١ هل ن انتل !ءاغ بج
 ةلانعتبالذرثو لن مؤلم يدعرس جلدي نجر دال زق ئاعاع أكمل اضل قا نادل
 كلدد تسب سيل كلنا نن الور ىل اكل َسدادطض ف قت زم انجل لص زم ومال
 ين ل نو هن زان سول اننا ذمو ككاعل اال ازهر د نعت وزعملا كاز ةَسْول !لَعتناْؤّصو وا
 | لل عهتاؤَسَمتن اوت دل ل: تاتو ني صراع بح رع اضن نناعدح إي أك اا انمل اةذاضالا

 بي| دنلزخارال اكس يفغضجال ا نفانتعاض منعا جزم كلاب ثنو نبنخجبل ةن كر عد نجار جتس زم
 مسبب سوس - تو ووببسسو ومو صصص ------- ظ . يلو تتر نين نازل الستون يزف د تصل اس ل عفن اك قلوس دلني ل: هيلع
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 تايوجيي تو بمببلبل

 و( 1

 ْ بيه ل_عهب اذ بيزعن رجول اداب ناب الصم نعيد فر طن ارنب اك كثب

 0 ورئتطلانتح ثاثبآل جنا نول لباد دل دفع نلت ةلادنعساإو نعم ام ناذدس تدار
 يزعم :قردفحم كل ذزيغن اكنارئاسف كخعاذاك شم هدر يزساذاةربلا ا عيضرم ردو ل ظهير غكم ماؤأ

 يغرس ةةزكالون 00 نيون ومزعد احر لجزعنل اع ظ 0 ارا
 ال لسبوزحلا ل "نر نال عيال او جتلاندب. جايا عز هس الين ,كشامي علا ]

 0 احم إدرار ثمثول اذازبخيت ايي حل لش و هس وطرب

 1 ا ا 3 ايتللضسس |
 دكا بخيل اضف لطاوهزم كنتو نير نا ومو ببسي ف دعس و م اليل افشا الذان تدرااذإ

 بسام هيمن القاذ 0 افا دانا
 كؤرعيز نفل هداني عيسعن لآدم فانا هالويجهدن تااذ الطبال ابنا
 | تكتف يطمع ضني ظنؤشبإإ وار طيزخ كانرعت ناشذرا اذ مخ اذان ل ضفماب لاتل ليلك هنا نب عوبال ف

 انج وطت عت ناك 0 مخ ضرما لخ ةلهالنعرو ومع ضب ا

 لئلا تكلف , اهني لبعاءْسَحن انسي جز عدسغْ عز اكلم زل اهرلشلت 0
 ناو وئام تعمل انعايف هونمنفن فري هتلا هما اما زجااتلاَن اك لونترال الع

 هاما نحو زمرد رع حجزب ليحمل ]منن كنك وملف سو اوجرم اهدخاضخ مة ربهم ايف ا

 كاك زاب نال تالؤودرال 0 منن بعشر ل نعاس اوسع ْ
 ا اتباع مهاضنو نشا اناشنؤرل مالؤط بلل خفف ل امال ا« دجال ينساني رءطنر
 م 0 متناسين وم انؤضحااندسومال ان ناا
 ا اكونت اواي 1-00 ا 0

 1 اليل تت نرش الون 2 1 نورا 0 7

 جبان ممل تحاسب كل ذن فنك مس عتسؤلمك لذ امان عن اربيل كل اهلطيرم خط م غن تبعي ن ره دو هرعت اكو

 تمانع ردو !لنها خضور طجتغ دل الم رم |عمضدوأ زد نم 0
 ص زعم الن ة واكل اذه نع خاوروبا انجي نلت وهز هدزجلا هاما انن 0

 اللا .ةلسل ار افلا او نلت ورك ان وام نا كلزمزلا
 رك[ رامخلاب اراض انج نار جرب ط ولو هرم ند داي طنععوب اكلم ةزل اوشا ل مداكم تنضم
 قطا د شاف نوح ايفا طنب يم افنشم ا اناء بش رانج وعاش اك نرتتباذتاللانوكتس احد
 |[ ذااننل اولجلل املثخا امرئ مسائل كلج طز ام يحس يح د

 اكيلذ |( لعن طع ]جاك شل انو ؤندّصل نين اورلال نسر لضم 0 والغلا

 كاف رانا الفشار ياو ؤصنبر اني لههخانانشزر لع زنن راع دم ناكل اة داشكلاز دبا و

 | ةلكبجسمب لان كلمزتكربول للكوكب ل ث.هنزم ةلظطاتل حرمان كنزا ل خرا
 ا ننال لولم للا ارامكس نع ّ نع بيطعشمال اليخ هاا زع يلع مل لعدن مسعف نوكأ

 |نَع اظن اورج معبر انعلا هتف نيل ها زم ثني دحل امد طن جنن دكا 1 لع هيض امك نفر كل اال
 طلال الحا ذوش كيكة جادا هت د امد ةحرتحنلا زيلع نسم

 ظلت اتلعهتنا صدتن ل ا ورع ا د د ١



0 

 |[ 3: عيني سرعوال اع لاعت ادبعرب ضن لع أك هلت دش عش ملزم تلعن فز ن ةانذ اكيلذ ثوم |
 كابات لع متل لبنا نخماطؤنع اعمال نر معلا

 كلي اني كج فوزا نشيل علل ن دنل زيشاوعط مان ل توم البس جلع دبل ازعل

 اب نتف كده اركي نعراغْن قبل جدزسبشلتلا ضفلا_هددب م

 ربيان اقراؤغل نناهيضنش ال كانو سمر عع سف يا نادرو أكن ان اغير ووجد صلا

 ع | عز كرات اق وشمل اميه وألا الب از لن اشاصنم ورش اهني نيشضو تركي درت اولت اهنامضا

 كدب نبا دزخااجؤ لاي ع)نل انك احتل لضخ فن نال الز ريطجال جلاجل نع اذ ار هك عنه )خد نا
 1 ا نسادبعرعدسر طر عؤع هع دخان

 اذاككاداكتال ابل طق اك يكب راين ةضااذإ لمى تخبز ان يطلهفد تل لسا العمل
 1 اع ود ا اوندَصنل نود ضل اذ

 | مناك .اطضط أكس الان حر تكن ان جان ل ال امتنءلنو يقلب امم ضااسؤمأ|
 ع اهنا أك سنت نم نال اضم لاند اباناطتغ ماكي تنشر لك زان ذالك لد
 ضل انموخكإ تميل ف توزع وار يامال مور نشل ىلا لؤع هبا تل لع ها يبل نع

 كما ارايلن جك ادبي من: ناثفيلعلاالالتج) كل ارافعع ننتج دا جل يب مل ١

 | ديتع اونا هلاطتدلا الذ ئلغح ناعم امنوزحال ادام دلل انعمش امكل َسانَغاْنِعاَم جر باسم

 رود اوهرتبل وتل ادن انج هيكل هك اتي كا تنال: كل انو ومحمد اذار ضمن

 08 يشع عائوكزن اياد اكأي اف ثطنعأ) اسوم لوف اكتنكاذ كبءاذائوؤ شبام هادضل او شعت ارب اناني

 5 1 كجاطنإكاونانرئمزمنمؤملا الضان تيلضول كن ناثعإ:مظَس ادنج مدون غم دزرالغنامثعا كلا
 | ٍصِلاَو اطمافجاد ونجد هيمن مؤملانجاشءاضف دور |وءبلع هنا [ص تلال مدع خذ ادنه انو بو مؤم

 ايفا تابع ناب لجل نزلنا زعتر نسأكيزاةءالفلض وكت و نان
 1 هبط ليزا نلانفز هده اننا اوكذرم سلخ انام اضم نازي نقاوة مسموم

 00 انناكدل نضوج أن اجرنا هينضزمؤل ضف لوشن - م

 نيت جيزان ن كانا ال رن د ماا ب مجسم ١ نامان ب نال زب تشم

 3 ماتا باج .اذكد تشو ابا عك تؤم نة نسنملاب زعزع اع نغدح أه اهناوالجاؤكر ماطر
 أ 10520 تثبنسح ضل نادل فما اذار اذهل غش ئر تل بلع ناحل ليد دم 1

 هين واكل هاقل رولان :نااح نال اناكتورو
 | نونه نشد خ رعبنبإ ع برعم نجا كاتذك نه ؤرب رب صم و رم اكو! نقاش اوكار اذارمزعاذابعاط ا

 ةيهركتلل ان رات هرم 1ك قرت ان اكرنم هل كون الجةزيذ لقلة تل ابل ونجم نمرباشرع

 لبن دار ابن نقولا عناد ع بالذل زانت دالهتر بوب اينت >7

 |ةنغد نفض ع بوكت مو نفل, ضمْبص ناسي عد ارنن "ري ايرم فالخال [ةداكرمميف انعم ثيل لهاالف

 أ داعم طار كج دنا عما كزسا انرووب يعن نحت زيا انه ةالشلا اميل

 لك الاقامات 0 كم]جال تالق ن بس ةلرملل كل ذر تار لممتن ار

 رلظأل وح نراهن لوغو لسل يمني جر لزعيم 5

 اق عزت جاتلاةل اهمال اراظنال أكلم دم النمران ٠ رش لاطخ وتاب ااثإزب او
 رنا اتا اي ياك 5 50 ماذا كذتل كنق خو انضرممشلا

 م
 باكبرم ةريخإلا

 >كِيعلا
-. 
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 ع



 00 0 ول اثات 0 1 0

 ِ 0 لو داب تافه فشل لتكمل طناَمهتل الس هن الوسواس لذ تاتي مهفنبنلااذانكإ

 !تمكرفءا اهفطمتر اناا تنوعا تس نكتة لثدخفل ف كنيس

 رداع انبرى نعش, توه عاب نارين رخفتسل كات اهنغزكد الخشم رجال دقن ابلغ
 امر 2000 فلو طفل فن ح هنإ7 ا راس سيم هان ةالخإينعمل ايش تاولخ
 0 اردت تنص تن لومة ددس مخي لاتخرج سحي تضاهي ردع

 حايك اكياس دان ينال يا يؤ
 8 نامككخ اوفدّصن ناو ؤمشس لف ظنذؤ نعوذ ناكتا ل اه هتنالذ ل تن ابلَعش اهب صبا ةم نود زحل

 اينجل دطئازبنج يكب يطعن ررهراب تناك وه اَعكإئَِماط زف مسن انؤيلش

 درللَحاذا شع دعه جاكم نام شاف: هلاطضىبةللجناهانملكو ث امذنلجدلعانبد ابك نمل سنن ا متلرابلع

 "لتلعب اكد ةربج ا نعي زهر رعب ين ارعدي زب نبت ومميز خب ونت هيئته مده نجما 1! 5

 لاقل تل ادم لهانؤلالج ب ةعلخحل ةيعيز ملئ ادت ول ا وكةزتع متي امتس ادن بديع ماك | أذ جب يللا
 رعاطمناو ليجد اح وعلز لذ امنه ءانانبل السر ةدانن كلانا تاكد نول اضفت مت عتب نا ًاهتنزكم 2 ةم

 هلّسجْي بحل انف اهعضو مباضو دل ايل لوران حلبه ذا اكيزهال و نطب به ذئولد اني تنل بلع كلل نارك دفئاننلا 0

 - ئتح ووصع جيب

 كاتم ديواني كلك اهشد ام اظن اثينا نم كاعلل اطلعت

 هللا 1 ا وو م يو دغش ن نملّرعاو

 ٍ 0 اياتيع ايست 2 ا

 يتلا هيفؤخل ده ذل كرالُدَد فد لَلاَنلَعهتلالبُس البس ِجَو تلد نالت فيج اه اسر ايلين

 انبسالا البف كلذ ناكالدام لت انباع هنن نعول ارحتج تنهي انشغل ذ كبه درج وتل اه

 كلل انلاهؤصَو نوبنملا اهبغا لوح ككاو نال الكيل نوككن انين ناك نال لشن اننا ن اكالن اد

 تنال زها وود ريال ا! درت نسم اهاهستر اممم جل الع منَ مكوزهن كين اكهناكو عاطل

 ول ا ا

 00 هزل نطير استمر ماتم 5 اني ايات اذوب و حبب كرنلأل انهنان

 : ماني ملحان خ اننا يهزم نمؤل ل عمت خا ال هند الات 0ع ع

 لاتاالف مل لموت وك وكلزنا هن او ايف هللا نومي لع بجرب | طخ د عزمت اًحاصن ل نت ْمه قي الهوا اد

 فد خاف منش نفاه اضاغ كرام ياكل الذ ثامج ثاثذ انين يلج اذوب مج زخات لجو لعام ْ

0 . 

0 01 10 0 1 
1 00 0 

 نان اتفناوه يال اهفونخ اا بك دز اهفوطزم جزا نال تنال انبي دله يتبل

 هللا ةةطعزل ذاةتلع دن استي و نيكد دهني: هانم لعزت دفع: زعزع أكد ا
 تزف ثم كت زينل كح يل الز لاش اوذلاهؤ زلال ةتؤمللاطخإا لارج دح نم ن نايت نؤمن لع
 .عي اه يصؤب ال فل ذره جهر لصيف جلا زعنئةمادت يزد دأةزجش اه عين ومي ابنت اية اطال اعلعأك

 ل ةلاوثللز عنل از دم ياورد تليف نلَجرنانل اةنثم تلت الزين هتل رم لع رهط دبنعزمام |
| 

 استر ءَ نونو اتناوعضْؤملا لف نسال امان اطنمجاوجولخ انامل مؤمن ن اذ رمي مد ك انف تامجرل
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 مه ادت ا-نخف يمس بنل تسلا

 ىلا

 3ةليعطع ةنلد اطافزب خد اطتحإإ: تحل هل لح اوصال الل فب نإ نعي نن هرب نوط ضني تع جر اع
 ينل ناله هلال اناطعاكج رس مك رفض مزَمو ئظطرمن قش ادا داي اشي م افدمطربّص نهد رس ان 'نومم ا ط اظج

 بالج ]نننوب نوف نافل قراثل انو تلش ادينل نيل كظه نمل اهراشل انباع متل اربع لني شاإل ضيع

 نبطي اني لضموبار غل فرز عرب يزعج ال اضيع كانها وزان رغد زعل اذ عت زم اعز
 انكبب مهحدزغاب اناوانيلبامماوالسا اذن اهزاوَجاونسحا اهمنونمل كعانطعد لفشل لبأل اكرتنلان |

 قأعش مؤلل /عو كيرخا زير شل ىل اد اطال ضال ادع كوب ثيطتس اذابال تنطق اب ايل الحلال يزعطل

 ني والت تدنا نحاباحنمسن فدا قاض كك مطوع يلغانوصمو النغم
 لامي كغمعل ةء ارز ينم ن انعزبع كا هضوطمخ ٠:٠ ءامي ها ريككالل ل ااؤجنخال لفل اراوج

 ع كات طف ديا طلنإول انام ضل طن طل نا او وهن ايجاو: حال وثب تل باق هل ادلع ظ

 8من اكليل عطب أي لهؤنارذا انفلونزا انتل تاتا
 اح تحال نتناول اطوهتر تاكو الجال تن املس نبا كن تعوم عم ب درع
 داوجباوهنؤا اخيرَحل ان كنا لمن انوفا انو دون بشل !اهب ان نوااذحن نعل امن دنكن ف نينميج كهفناكلن ا

 ضي رعايا ةهيزع شل كل تاب اممم ناك لن امكاظغعاتل اطعان ثا 5 نادال اظغانا

 ثيل حبو تنمو جن هذ كن هنا بج ذل ؤيصتللنزن زخش ءاهتس الحان ل كلف نلت ادي نغطي اطا

 الشين ف رم نينا لجل أككىسانل اخ ارهف باقم اذا انف داما اةمنلم تاسع الذكي الزم

 هت اهغل اينينصوب ىلا اذان اتخحال نيئعالشل نمدح ناكل ابتسال ١ ابصرال اين هت اش نتانيا خر ورنم

 متقن غش جالت نار نال أيس كلان يديك[ زةل ابد اذهنسون قالهتضونزماث تلال مزن جز نمل اذن

 ١ دلال: لتلك فادي ناكل يس ديرب ووسع لظنقدتهزع أ كبه ماب
 ظ قت بع ستراها ادضرنل انجاب اطئلشس اره دش ادامالكم هظغا ناكل جمني نمور اربع

 هلتلاكلزوي تنل هدانا زج نزع لادا 'وطاَو صخب رز مناير ب ضعل يزحىول ادخلو لال

 ا

 كا لح غنا لبخاالو اذ نان وف بضل !هلمات 1ص كلر كتف مان مطب تين انط كل لوط
 ال االدانتشاز ان اظمغل اطف ءاخخللب كرد اليل ل اشن تلفلضرل اش دخ كلب كب توشك ءانظل مط

 | نب اًتلطمت كن تاون ايزل اك فاننا !ياونلال اب احاول انحش د درال لامك يمن لل او هل الوسَر كناد

 | اطال اراد اطل ضنجزم لإن اه نب يني كرا, كنعد دض كيرلي دعم
 ظ كلت بام اذخا ورب فل اميلطت نزح تعاونك اذان اكوا !بًناكبلَمه اهناولّس مهرب ذل ناجع هن ! بع
 || اهتكندإب اهله دل ةرالل اهفله ثلخَدرَم نذ ا هتلادنصإلل طفرات اجر بشد احر اذف همافرل عجور اَءف اسأل
 9:0 البلح ناب هدوم دع اكلت ةديلتسد الذ ضرن د شرج اه تلمبر نيه اسهزمذ تيم ثلث كل ذ د د

 ,لظطف اعيش ل الف لوا ائبش نحال نير كنال ؛كاذ دل ةوم دن فلة وماؤختدنااوهزتييط هر لال |
 تطل ظلت لالش هن انصر الذراع لق هنا اين ةزيقل دنع بيتنا هس: لي زعر هز مزج أكل
 نفع لها زخ باق نمنع باع دنج ن دهر ص هبزتكييل ميغا كا كم لبا ل اظن نهدف سال طبت

 دعّسو اوفي: هو زها خٍترالك وهف ةيحإل اجل جترزمفل موب وب لسور الح



 تمس لا تش ل ا ااا ا سس يو امسسوسمصمصصلل با
00 

 ينال اوكرال تنس نا

 ايغموك كسار اينرالومات

 رانا تتابدنتن نا

 هزم خال عاماف دانا

 ملزبأو 2و كم هتباره

 ا - دا حس مح عنج وع - تءسكو ح ج وسم

 2 ا ءاغل دل او قرم غدراو ثن داو بطي طرعلل م“ 1 اياد نان حم تنال ا ل نى 0 0

 ١ أل 1
 ا كار

 كغم 2 هزات م شيا جئوم بياع د إم بيد الورش يترتضاان كاست زيدا نرتب
 كاذب انة رتبت لت هع لأكون قاما ذو اتنانومسا
 قيال سرور كت اولك[الث ذا اء انظر بلكاب الل بخيل ادد تعو ءانشأ ظ

 ا اتنرئلَمن ارنوب هل نسأل صلع كانك نان ةدتامتك ابغا لايك تعدبا ظ
 اطل انين دج نخربهلخولخ تاق نافنتلا :تاناقن انجل افران تمايز فمن سول ح ا |
 لاب دونجالاتتل تانج ع داع الالم الجبان هوب كج ضب مؤ اهناداًضور رزادالخا |

 ا دس ناينغن نوزع ل جزع اثنف أك 2 خسرت هيما !زذفنالو !هتلاب وسوم هن اج ) اهنن اح داب ل بند 6

 ا ايلتس دنس مارمهنلا ل بخ بوند توم عبارات يزين ئاذ نع محبس | ؤ

 اكن 0-2 التعب عالامي دنهل هي زينت نقيل أكل اذ دماؤهم

 / عجل داطبتكللا غن + كلان دن رك ل اوال !تالاناو اون ازع تلا ناوالانبلان نائل اهي كرالجا ظ
 ْ بياكل لف ناوخإلا انوزابت هل ننام زمن فذ ثدلعج كان كما اززاننفيتخ انجاب اهتعان وخد :ةللَعأ

 02 ل دنا نري اننا عهد د درك اسد ال 0 0 ؤ

 لفقر اعل دل دلامن اني كتاردضت مناع 1 نيم اه تائلؤاف سن تن نوب نمد .انيخ دال

 741 اهنا ضلالات نتن وزال نتن ور | ون دغل اند عاش اميخرتل أو 3

 كج رعب لحد هزل عوج هربا عذا لع امسح 'ةاييعزاركه حلا أكل انج

 ار ه) !حاصإل ئبدانب تام وشد اد طل خاصا تدان تلد لال اةيدا انهممو علطإ نمثل ١

 كم كانا يبل دهن اها ارضي حضنك (نا 5كمدناوافلخاظنم طعا
 ٍ اخي اقلب جن كلة نهاد شغب كلم ؤلاس نة د اوم نحل : اًفنال ف ذرا الن |

 انجن مسن ليج مونعلا نذ عصوصعل هد ارارمنب كمن اوؤضنل طر كنت ن جر خوه ليج هز العا
 ةةلراكلا اننهزمنؤالا الارانبلاةّرراىفلنلل تحوم هنا لضإ كما اهيا ادهتنزصنا اءلخرم لك فاوةساذانضرم

 مفولث عن خا ذهع زهق ٠٠ ان كلراشاءان اكمدا جولف ضال طا ةّواشاضرال لعل ةناطل تال ل نام انما ظلم نا

 0 دل ماظل اان كلذ ةراش ان اغئمال اًءاضِم ع اورو [لضف ءالبزم

 دروس اير تبولطك يل ذامال ولذ ناز د امثال احا فرو نازل امومة ان كلو اضم دم مننا

 دعنا عزم اكد 3 0 0 اةءانلالا ا 0

 هه فازت ل اكله الشد لوسدلارو لجون وزع اهل خد اذز نسؤ نكي خزع
 تلاد لل لغد بويع اجو ار علع نزل خوه نلخب وهن ئيئزمخطنف انى اهئ ةيلل نو رطل

 طنب نه وحس نعي موز ؤل اودي ديل اهلا مل اظل زي مال للعم اواراتنلبلع

 0لتر نستغني اطر نبت يع بط دز ماعز 7
 كذا اهجتا فعن اوم ل افاوش امم اب نبش ياله تنل ا

 اننعوضانَوم هيابال كارم ائينش دير الل ن كينملا وة بنخ داز داناطن نمل !ذدام 2 ثع حلول طخ هذ ان ابر ننعم

 تسمو عدت ع أكان ديفذز كتابا ةلجئمل زب تزدحم م تادانال كلو ةزاوا
 وهن اانرل هنن لفل اهَحواذ انوع, نب طيب زم مالكت ل تنوير جسم قلم ال كل حثت متل ادب عيل عرث ذح

 6 ا رميرجلف كفعاضنَو ابن

 نك متبل زغرب بون يه لا اضم اهنان و اطنخ ال اهنن طر, اهفرتغمن عسر دالة دنع خب من فهتن لزم
 ب سس 400000 مج ل مس يصمت 0

0 



 كح د 0 2225 - 20 سس اها ا ل لا ا ا

 امتنا 3 7 تن الكاهن ادمان و 57 ٌجااْغاَو اغلا نم اون ون الولع راتلا اتساعا نشبت ورمل 00

 "يلح د بإن اوه عرب خانة بزعل كلج وزضهنادد عدا ؤ نجا الضبا ف ال: جن شما ]توزع
 لع ماجن لزم جياع توب ال طخ تل وال ك اناميشت ءؤبلانشنن لهل ل اطفرل ىل ومازن ذل تل باع

 انتل ع اهلا ارسل لس اح نق تراب 1 ليل لعام مح سعر رع كيخد يل نوع ذرعا لك كءاذاَه ندولَو

 ؟ةدحتلل اان كتم خال انبالشل طه: ضزمتك لذ اف ضل لباس كلوجزح انتم ذل انايضضلنز مذ جيا
 كا ال اثبنش كحانلل بال دشن كبد ذتلست كبف نكراذ كك ايل رمال اكو كاوا

 دعو تفز ايلطن الفاتن اطمن اسمو تاب بكل وكان د نمت رمزا طشنالف عربا النتو نم ل 4 م زويل موس سم او ص < 5 عام هو ه1 م لا رو
 يَ ن اخس نبزيفزر عاني جز رعد ف دانا نعل اه ذ نيزنخالوقنض نهقف اك مؤ كلل ويا اذن اء انك و
 دانه سائل طن اوال تفغال و نونها'تجلا كش باي دانة انمتجاز عل رتل باس ل

 لل 3 1 : ور“ 3 8

 فلن التلا لق هنادي اره وبرك نتعب اذل كت جزع ب أك ان نيك لايام تلاد
 نعت دع ن امنع يي كفه نيال نوت مواهف سوال اسجل نبال ماَس دل امامه اوٌصتلا وسر م نجع - ' تك جيو ةءوما 2 كرو ص - © هنا -ا

 هنلاعاطو ثننبال لان عب لل اوهل زميل كيرلي عام مر تال اعل ها كلف هنا تلال دبع

 زاكدَو ةخ ]نوره كم كن ماذ هتئاذعاط ق زي ]عن ذ هللا: صفع واهتل اذه الن, ميزلرع ربت ثؤس :ثمالخج
 0 1 ناكل ٠ 1 0 5 " ١ ٠١ 1 1 ١

 هاا: مخي !<عاي تلاد ميم فرم عمر ال هل نافل: تم و سس < ا
 257 يفي ءريشال جام هنلاغ صحم شرم خلال اهلل ذم هاوف هللا صنم يلعن اك او هلل املا
 اد روغند مج ومدن لال ناني نكن انذرل اا. ؤدماين انا الجر سرا تانك ن يسار اداب

 0 1 . 4 | 0 1 ١

 كيا وناو ىلا هل انس كاهل او تيت فا تيتو مخل ل صرخ ذل ادا نسوي اذار اراها
 تاقمكي ذ ذ) كلم هننادز يرجي اضطر عن هيلز اسطب نمر 5 طم انياخدبت ناز نيجي لق جلخ | * م 3 2010-9 20 هز م | م
 يلدا قط لعد از نب نط دز لعدن ككل طك, هالشبالجاح دنع ى زيدل ادار ل تن هنا بتم 9 « |ه : 20 2 7-2 ا ا د هلو اؤز<إ[' أه م هلا ١ «4 ]|وز ت م . 9
 ملم ]اش ]لور إباول كدي برتزو بابا لس دج غسول اكاَه سالم ل الون كلة وتل تاع اربع

 نب هابل اهتزت قدس لب للا« ددانانعا هكر زن ا ا
 ا - م1

 طرا داع م يي هلام كحق م ميسم
 نملك ا , ءاونل اسيرخل ننهونو ككل بتكا نمش هلة ني كيب د قل انلط ةلل ن وست 9 ا اد م0٠ «ماؤ)ءن وس هما سلط

 0 7 5 1 25 9 9 ١

 ضد الخير ل نخل ل تل لا دلع ومر ني ار ع نلتقي إتك ن هت وم نت سك دار ع عني ع يع اغلا
 د ايطار ل ادب نام قالو سل هز: ياو جب ضررا نيل جم مب مرسدس أ كم نلغما
 ذوات تعج لرجزع انصب ل ضنك زن ازغ بزعل ع كم وح قذنب بن اطول ان ضوزملالا

 ُ و ع : - 7 7-1

 رو ا نغل ]نوح وهن ايلا طغاو ل انرمدضيرفملا ةوكتل قد ازين بل عسل اع اوس هالو دل رمد

 5 5 3 7 ١ ١ اهبدتمسدنطنل !نباب | تكمن كاد جن ردي ومقسسؤم قانبانلا طب مودل انزمز-.. ةكرل ادايرارم

 دلت ارب 60: تيطعهتلادبغوب كبل ظل وزع ميز نسل لمي نخب ازب تيشيرت ىساأك لانس ثيبااهنال
 ا ال عع ساناعل1 < < < م7 .ا هشوب_ 1 2 «ثنا*ا 2 ريدم متأإ 0-0 004

 كلف كيل تخاريف انيِلَعَومانل لقد مطر ضع اوابب نال خي نار غل مدش 2
 هع را ان اح ابد هتلافزراج عشنالد مزخلا لارا نوككن اضع ا اًمشش ساثلا
 لت هتن نع الانين ةاذ نطور ثطتر رع كمطنن اكلت غيرمأل انيك مل بخل "ال نيا شل نلَعَس اب نبع اب
 ريب ءا باع مند ل' اولصِ عل اَس ايفل فر ّوعلال ثري ع و داحس امدح ورحنا طبخي ناو هلل اؤمن نمزج مالوم

 ركب م 1 4 ا 5 . ١ - .٠ ٠ .٠ ن6 ءىو

 سل ئعملل> اخ فى أو فلن تغار ذر كن ١ ان هين ان اطف يتشس ! اه جنا
 35 هم تي ١ هه و نل و
 2 9 0 0 0 أ مكة

 يقل ةئذرشل بفن نج رضاع حانعز ل يبخرع قلل وعدت اج) نزع لئلا ىجمقمل 9 لسا
 ىلاعن ياريم ايداوز تلاعب كلذن اف.ةرخال لضم امنع دعب كن انكل تلد ضل ايزي عب احل اميللع| ذو ساا“ .ه مورد وي ءةوو نثالء اى ءاوعل 0 ل ل لا ا ناو 11

 ا

 سجس سس اسس بس بييبيسبيا سيسي حبيس بسييانسسسس

 ب بس

 ا ل يل



 | نا
 ا ا
 ا

 ا : هع 0
 أ وعد 2ك لق او كالغ زمن انجل اؤوتل هلم :لن الزكام ذاؤنن ل اًرؤإش دما

 | انو
 ا

0 | 
!1 

 | تاون امن هنن ابخنادضنا نال ذ تاكد اوني عمل د دافزغ نجرب عج عكتستإ: عاصر عرع أقف نامل اذ عفا |
 هنن جيب ضر اص ضن زعل ج عرعر شلشل أي تاب شل سف كيوت ئنل انضم انت نذاونل نان ط حا ضخم اضرسلا
 0 تكا وز للة عز ليش اك امس وشل ال ون ا شالوا
 أ

 ا ا دل فدان تان سول 0 0 0 06
 اند دحر

 ان تالاخازانن ملل رطل اان! الاخ ناج شل ناس قد كيب 1

 يانعنم ه5 كابطداناا اوعنه ابل عسواذامتن ل صد اذ خازم والشلل ابها جينس .دل ايان ةيضعأ

 تر ىو ضخنعت 21 يعاود تطول

 0 ااذاىيذل اوى انف وطول وشل وغمل اة نوم غن اذا كانوا جرعتنا لفل هشام
 انش جنت ماقل اد ارم 0 يجارعْه تلا طتسول ماو اماؤف كلذ نيب ناكت

 1 مكي! اطال ىف انند كد انس الو مرن اون 00 !ناكام هلل لبس ملبس ىف هرب حانؤنن الجر ناو لذ

 0 لل بل ديري وسكت
 ا 0 نيد زرع جريل زرعة اربع نبدا 0 1 ادسسعاب حاط |

 ا اكنحر ار ال ل ل

 أدين * ه2 شيل !ًوحرخ نت ا 15 ايف 10 هم انوكيرل ل كوم رح اللغم تي

 | عوز زن عزط ببلع يلا 5 تنال اذؤرال نانا هير تحف وب الخمير كرز علة إذ جرعلع
 مَع *تءارعر اكتفيت ا كال فضتلا ملا وعٍل ل اَع رج مل ا ١ اصف اذن

 ١ ةلوطط ضف نزار الوطن نتن للان لتاكج دحامغب انجل هز هتك الغش نسور الذل ذل هطانل اتيت

 تهت نال دان رهن كرنب وزاد ح اقف كان اتهدالط لوال اودع ا

 ؤ

 ا ذه لعل اس اءاجاف لك نات احتل اعل 0 لا 0 نزف توا هانا هال عمنأ

 توق جات عرمان اكدر املك دي 0 دوجبال اوم كننااو 0 تاممااذأو

 ١ هن لبعد اهض ضِشيوت زعل ارك وح ضن امج اَعيسْر جحا لعل يبن نيلع اكدت تو ا :

 0 / اناني طخ دان دشن دن ولم اهمدتلن دشن لات انعم نوكمألاةرل طالب فكي دن نوكلا الذ

 متن سال !امنار مكنة نسر اد ثاس تل ايات رمان: بالمادة امرشا ة.نكلخ الذ :اض ال اطنرب
 خلا 2

٠. 

 رمل اهلل! لاو دقن ا ان ث لذ هرج اا تازيازت : 0 مصاتل لادا ||

 قا تنام باكي :روت اكن انغاوؤطتلاب كاَدَتل ايل كردخل انهو زوص ضمد 3 انه صاله
 | متطجلخئدل لكل اطل اول اطيب اداقل اذةروككنوتلاب طل اك ارضئاوهر نوكتانال كلف ل انك ناكم |

 نب كا ابرك اص: جرعه وحرس لع كيل رع ةذنلا نا 15 (عانلزضخاةطنم انهي ار لدم |
 | ةضِط_نخ ةلذاماوذ كلذ َنْ ناكداوزطيرلداوور بحول اوعنمنا اذان اال م02 دو اربع

 ا ا ال كوع هداوكذ نزلا اغنأل انه انف ةدَيانمِسَر يصحرم

 اا 1 ناني هاير عو زل لع توزر عالمل 5كاوطل انطتلا 10 ا
 000 ا ل

 ١  0نان ل أميإت انمار اتاك ذلا تأ 3

 0 0 اوانهززبهتئللافنزحاءابتث لو ان يزول 1 انفهدب|



2 

 خللا )للنقل <
 ٍِج طخ رمتوث انرنع ربل كلن ولمس: ءاطاانلافن اهانة انل السر ةهاطغا ال اعيش اندل نسدحاءل اب
 اعزب لكك طن طلال تفعلون كي ميبألا كلاذن دمنا نار هشايدةءاطغ تس: نزل كسب

 | ةقاطن و اك اكمال نودي نع يدر زكا ليلة كرلكلا وبه اون

 احيا 3 ةدنن ابننا يو نم عتشاألا 2 م

 | متر دو ضرانسر د يزعم نةيعرغ ديل ورا اهنا لل ناو اكولَم ةعنمنف ظننا زكا يطلشالو

 ا نول تؤمورل بعز لغة ةدؤاف 0 اوه ماونل ل ذاماوف بلْ ناك عش

 ١ اتش الوبزع تهبل ناريمان رجالات انة بنينا أكان آل انهت ذاك رق املس
 ةقضلنخا اذان اكت تير ناك هائس هير انضنال !نالؤزت نالن ناكل م اوال عووعسما

 | يتربع اءليتنعةذشلا كيال نه فلز ذه سد نس كلذ هننإ] مخي كيه ل ابعووم طش رب

  دضاازبعز وتجي نلا اءنلدا ننزل انانضرم نما وهزطن تدلل لكانت ا نزرع ياا
 يذلا نذااتا ثا بجبال كفن ا ناهز عليش عانت يني ازهربس 1 نعزي

 خطا انف انيهزاوت ابك سَوولاتالكا كك امان لصف كنها تانوص بؤ كل باث اننانأل 1

 احر ادرار تحال كنتو مزع كدي لعدم دين هع أمت ظلت 4مل ْ

 ل باهر دكت اهواز لمة ا بعين فا مان مالطا اتم
 | طش اناني ترم هتف شاف ومينا ماطلعت تانجو نتن و ني[ توين كا ياس
 :ماتنلا 8م نتا مال لبس اط لدتا ل

 | ديبزها اللوم امل لطم نائكف ةلتونبأ را ون طوعا ننس نع وعز نعام طن يزعل

 ' لي مر غانا مزن يزانشا ذنب اكون مد التغابن اهدا زم
 1 ا لود را نمنع دع أك ,زاتل وجلب ؤاس اتلاف ال ماططانابج ذة تيل
 | نافيرتدانضنزباقدج لمسنا نيا 15١ اعملا مطل نلف لجن ةللورتل اككعف فج نصت درع

 0 عنابي 00 هازل لفاذاة مانعا اءانطابجقلاةالةلتنلق فس اعراب

 الضاد 5 دم رايت ال هاني هند ىلا اال يحاك فاتن لل تالا

 ان اهيركتلإممانظلا مظل سافل تال: غسنورل انعم ذيع وتلا و ل

 مناقل يطال قيمز وضو "نعبد لكان تكل ان ]اوبن كك دالخن رز عريب 5
 مس عنعكاامكيردا انَورابطمل لا ولت نيكاشتلل اهيا نصت كاكا انزه عض ائبش ةشبكرمفخاب

 انجن فوواطعلا» انما ْن :بيالاربع يع هس رع لجش علوم

 زلات تلم طف هل عيتس عا بمن اططال اةجنول ناقض ذل 5 'تجيبنبس ةبطمل اورورالإب هءاجض
 دبل الوُسْوْنال رتب ابننا بسسس كارقإا ينام ظنه اك دنس

 زنط زا ةموزعإب مؤباذاهزحاب تلال زجل انف نمنع حضيل هال مدنفتاتنإي اتسم لع
 لِمَ تلال ةراطلل لات إب نانا ل شل لزيت 6 لرجل اظف تنم ئان

 0 ان كاطلضإ راند انكىلانن ل إرحتانذ رخال بج نادل اهلهم! تيتا اطن كال[ ليو

 انساب احا هْرَعسذ دوال ابني زعم كيت ءذل اوهسلن انور كاد هدا اإل ايل الن اليس ال انغرغ :

 5 اءاخال اوكا الاد ون رم رسوم الخ بان باوب لف ةوككا ند الد اهب ف م
 نينو :ّلمو لفرع شادي ناعم قناطر عجز د نجت ننظرذ انعم

 يافع نيزم نازعكي جلخؤغ فعن شادن عربقم 15ج افضطب امل ؟ةدع هس للام

24 

 قل

 رق

 داتا .

 كساره

 يعل شنانال زنا
 انعطلا اضطاع
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 دم تر ور

 222222322322322 2 آآ2آ2آذآذآذ ا



 ١  5 7 0 171 0 8 7يل 1 01 7 ١
  1 0 7 5 51 00 7زر م در را لا

  0 00 0 010 0 0 1 3هثل ن 0 1 : ل و 0

 ١  9..نإلذ 1 3 مص 1 ا 0 1

 د ا ا م
  0حب يو نخر صا كنب نع لاضفزبارخرخحا رع يدار هلال فتن ام : ا

 لطالب لقد, فرجا ظ رب هنااا اهي عز يهزم هيحاتيكد ال ا عرتد هتحشدبكلادارءيعل الشات | 077 .1010٠
 دكتيزمو "بوز كواطات اب دم ضؤمج نات فاما رعد كرا رميا

 1 لعز ارح زم كيني اتلايحم اهناكت انه هانم كننوح الخ كلك فان دوال عنمؤم هلل ١ :1 ١
 انب ماتت تنعم )نسبا ادْئَد قار ضدي وكت جوتن هن ادمن َعَمانكل ند تويم <« 8 ١

' 
 ٌْ هتفاطنر ناكل ناتالي لإ 520 01ه اد تاناغاز ةرغل اننا 5 /

 لف نط ننال نفل طخ فلغاظاح تت الئ نلظاياا : دكر ثطعتف كنف فقساد تاشطم الز

 ياسا اهاءاغلن تكلف جت .لدالبلاعار نمار انصح هل زعش انج عجم أكن نكي كر دي
 قرط ةناغش از كررمو اطال دانا ا "اانفائماطظل اعطال انفز تجربه الزعل انض لاا 2. 0

 نانا اسك دنجبلا ينجز كاتم نبأ كنا ولسنا شال ءاثل نويشجال كنه !تاعؤس 0

 انزع ساز أح بوتس انتا كبس ندا د ضل احا عسب ا ظ
 ١ ةنساك كان اجودب ديا انآل اؤطمالا 0 :

 دنغإتر ثلا نكت ملقم امانذ لشن كاعد نع لسن دان زع بانا سزا لقت دحا تسد كميت ع١

 نكي جنت هدام هل طبر الكل ف تف جنبنا يشن ةل طخ زل يال ن ِهيهِبَو نولحيمل !كبا شل طلو

 افرق انجاز . اظن نم ذقت يك مسداند إم اان الهجن غل عجلت راد وج يهم اناا
 كشر وقم نلطال ككل اه هب نانو زمام نبل اناا جرا سوال ينم: ل نا انك خام ضل طب

 طفلا اهب ,الاف روض خخ لق ثمل اوال اوض يل انسب ضه اك اور اطصتبس همل نكت نم وفول نال تالذو دك |يفنبابسس

 دال زم خه نقشه ضبا سو لاو فئات لتر دنحَداونسانلاناشبإ لوب در لس ناطحج

 كلش رمان الظارم كايس الاوز وهب ولكل الضال انوزوكتل اوت مينا

 ضان ان الطاء صزر كلا ذل ا5: اخ يؤلم معضم ةساقاكلؤغراترأألا
 ظ نال اني عجل ازويعال انج زحل توك بح نهض نال ءاش هنن اهيامتجا انهي ونمت زماهب نضام وال تعا[ كل او ْ

 | ضاومذلل انف اتخ راجل اذا ا وهند طْضيرل مودل بنكورإل احس نال اورعرنال كلو فمجرد لاو تنرططبال |

 اجعل تل لام هنن النعت نا اكل: هذان مركب علابضضر عدحا كد نعد ع أك د ا اكةانثننس اانصا

 زج زج تهز عج نال واسد ندب تاكا اثر اخدكضل نال انفف دس هن عجز, نارلاذدشلإ

 . ايضاح جرعالا ان ع ن اوف ص عت حلول يعن ع ح  سسبسد اك قا اًبيشئطعانا غيب ا

 تلا هن اة نه داجد تلك ماحس ع امي ؟جرعالعلإ ءنخلاديعز دؤوب كسب :

 عبد وعنبا كسب ؟ ماخلق جيبك نزاعات راسن كلذ اتالم ما
 عجتمتارل اراغضرهت دذ دصب اد لغز ةصنلعل تباع هل ال بعسمال كاندل نيج عع جان ازغ دن تك لح

 دا كاك باطن دن لجو متع ل ادب انلشضل جانو إن جنعبع دز رشي لاه طز د شل ةكض انيذ
 اماغولل كه يظب اكشخ ور لاذ ذاانؤوضيت اذا حوت[ ايس ص وكن اال شلل قرن عججرب نامل اذ اذاقلا ْ ١

 سرج كلل خا اتكإ اون طبل عاتب رالاثسبب نعدتع أخت تركت :اكميضطع )لدم نأ افرض مو غسل اممم ُ 1 / 0

 م نالوا طخ ديو مسرة اقلط نا 24
 0 وحسم الضرس بتنا كسي يمي لج زحشف اخوان بفن اذاثة كمل ظننا دما

 ١ ماليا ع ا بانل 5 اجا دنيز رتلتطدل ابل نينو ا نزككرك و .رلفننمال ا عيفؤلا اج دير( سيتم انج ١
 اما سر مح ع 3 ناو لمعلشلا هتك عل 0 0 |



 كفا 1س ١>
 رع يسا#س

 ا بلندن كاما ماوهلاقرم ثيب مون اطس د اجو ءانملب او نعل دانك ذأ ندع

 مامات نتصل يلع ا كلاصل ف دانسالا ١ نيب اكر فمن واجلا اذ اباهنب' 'هكدنلا

 تيل اوزجالغزكتللق عب نيت تشب 7 هتف ل ذرب انهوطبتد ائنيصيذاهنز اداب اعصم يراجع مزيد اجا

 مر تا مت تفاعل انيقيف ذعر لمن انمولعيل ؛

 نع غغذ1111 ] ] ] ]>]>]>]> ]| ] ]ز]ز ز]ز 1“ اهي عجز نامل ءاضا حا

 2| اص

 ص

 ع 0 ميت اهبذ تصب مام ذخابااداذةدالذاكل دنا دارنا هضمط داب لعنولندصن كال طع د
 رو ارم سج لح ذوص مدزرالو ميم اخد ن نص اخجاذا دف ثلذ هأب انا ير د 7 -١!كَمهس انْ ءانائلاف
 ا العلا قرما# ا املالا نوفل نا وانيد مجرب نال لاي مران !ةنَدَسن205َنا ال كله هلل طلعت اعنبال كلن كان كت يكرس وم ظورنونم
 هداف ةقتماعت نانا ل تف امجتر) ياا اًماعل و ددروم»

 | ع ركن ارعال : ةيخف لوصف ذا اوك وصناع مف

 ل ىف مادل ا ا ريوس كر وعل حا كس كاك 530

 0 تلا هضغْمب اح دنع لهل لذ انوش ما تلا نلبس دبع ل بخ ضنيب ل ضشع كيس «عرسإ مال لذ ند
 2 نمش وهف رز طرشل مالا كلذ لرفض تجننن وخلو قنا همن 2007

 0 0 خلو جا ريما 4 اننفزتربت ابيه اللص لعاو ايمانا قادت ك1 .كعْنَدّست
 م11 نندص طن ب هلاو أسمي ةرامئهناهرنوادنا دانه ميتا انيجاض انهض اة كضيرلتل اندضاذالذ
 اهكد "نفاخ طوب قس ابطال رلانزم نإ اذا اع موون وق طرا طار كر العامل ل ؟لبو

 نمزج تحاسب لثمن هنذ طبعن تع تس زرت اه جرح داي اولاين عن تح #سمب ىل العن هتف" ءان نا
 : هش جير 91 6 د ضم عجز هن شهم ورمل ا اَمَس الص. 'لوستدل هلو تلم دتل نبع ل عر شاشلا|

 ميشو دلزبى دلال نزف دنقلا ز از ليل كلنا تب للم شارب نتقبانم ادار نام يسال ضرع

 درتكو دون دما طوب نجي سيو وحروب

 يطب كلو دوم ايف +نل اشم ايفدْوَيتْ مان اضل | نان بعيرئ ذكي |تمامادل اكلم ب اذَس الوصال اذ

 ا زل زج و نملك هنوبخ ب افرطغببل ا: لجعل 152000

 د انررم جرمان ضو ا السم مجرات ماع اكره اذن نوح ل نوكتهل لج د للان زب وخل انفال رمئشدلا
 داعم دسم ونوع ثرامثذ“ داش علنا اضل اف نش اطر ن نلعب اضف م بس حل سبب

 ”ردالعد دصِ لجل ْلَع كتي تلا انام ني امي نيش تمجد ماوغ دخل ل غ#مب انت
 كتابا رصف !كرانمالع كادوا 2 يكب هوس ع معدتك

 2 ول نال ا انهزشد الو تال امج ل 210111117 :زاحنروصنَسرع ةززعكاو رعت رعب

 ناين هدضل زجر ظبي للعقل اوي عوكل ض2 1102
 كلف اه روصنم زل عذل اجر هتضل كسب لام جاه دلو ايطخبت فم دعا لئاتلاانهطج
 م انيفطثع كيد كلل ادا هتموت بالوان ثا دج انادتج لجل و دنض ادار تلائم
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 نعزي م : لمجتمع "رمل هدد وكب هيلة داَول بهذ دنقل يؤرق زاب تافت كالكرلا
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 2 "علاجات ممول نة كيان ران فلتزتد داطلعتل ا انلطَن اكن ١امجرزل هإل لش اف تلع إل اور كعتس ائسْماططس

 را اكول طوس تلعن عسل هم سس درا

 0 لا تا نانسنبةلاييبع دل يو كيد طنش :د زل اطجدذةلامؤبا

 6 كيان زفيلسوا انبدلا اك هكا محزن ذإلالا اان دنتناكوزبه قرب ط المزن نسال دو -

 2 دل



 0 0 ا 00 و ب لو اا

 اوت انصدم انهنغ بوبا فمه دانئش ناك امد لاعلان لاح اتسئان عيرزاصيسعيا
 . هكر امال تلاد العسال ث لفل ندا .زح لعد نان ثعرتع بس ؤ ين سدخ | بلع كيب نا مان اك مينلافرل

 محلل كانه :اكتلافخا انو تيل اوم كانك كا يتوكل وب زك هادا هر عل ريل بهيلجر

 ان تلا اسو دش وردوا طائل ةتالنس مخ لع

 تيل :ناديعل الكفل كطفل زجل اموات اتزيومت الذات يعن ممن اهب ئلتشض اًمءال لل الل انفأ

 ا د ساشا انش نكد اطال اهم لغبن ال كل غلو

 لدن اتزان اك وتيتو نإ ارعدعل نزحت يزب ككسيسبد سميا اوم و اونادطم
 1 ا ل نوح لرش اكد مط شد تحييفوسانل انا اننيج ةلاكزكلا ْ 2 0 7 0 4

 اَدَبَع هزَع اك عل ضنا لع يدعي جرب صدا كبد قائلا عنب رع رج اع ع اك دانا ابحينمول اذ
 خاريبؤمبطحتدم اذيلّمجن اكد او طر اكن ورح ف نوكَشل اَمَجب كر ال اننوجتل اتيكتلسزثشلا 0

 معروض يطب لك ن نلمح كسب نسل أه” كم اًيِحاص كاراكل حر مثاون دوبل وعبر بلف بعون

 هنافقل2 0

 اف تاع هارت 2 كيرا كتاناذانل ليحاص هزل انش اًيشرل دضَوب موالي نكس الجوع دل سور ضي أط

 تش "يأ
7 

 5 ب 7

 لاراك ديرأ

 مدس يس 01

 0 اهجرذيلةذؤجل ةابيئيزم بسن ءدادرغل كتم 8 2 ا
 اكلنرنك موس "مز د لزع نامت ع اطار نب اتبجح اجب ريزراوا د وب اهدادالجتن كسا تر لارايضالا 0 لكل ١

 هي ب سنان اكون يزعم يتساذما يهل ذب لسنين قمل انهدجذا نوب حنت لهل كسار اهزمجإج دم

 ضعفنلال يلون مجول هلو تلال او امه تنجم عير معتم ثلذ مشعل ناهد

 لطرف ثلذ ةدامجال اكد ان حو كتل اضن نع يشل م كال دقن ل بوك ركتكا ال هةاجال اعيبلا ١

 قروب يع اكس اب 00 ل د الان ةفاخملاجدابلا هنيعينارم بول ان عيمجتملاهجاشنست

 ١ تانك انضؤتبنطجللراح دكت لون مخروط تلح نالتفععن دب منع عفان ند اغيميإل الكي كسب
 اك طابا سال ان كيانات كنز ءووخج كدت ابحانم تان

 لل ليت شان ناني بانا4لِضَذ جزع نإملن داتا انجن طبحعال ”رلش لن اكاد هوجن ازثرو إل ر خلف ران لمت طحب افشل

 ّ رض اظلم مهلال نيبيزنيلا كل ادلب كازككنانطمج خي ازثرولرككل انوكيزاتل !حاس تنومد جسر ككنزلأ

 النت كاوا نام كلذ دن افرك ظل ذل اءاختحال طا د سما انل ابحت سن طي لويز م أ

 لطب فرادل حاس ذوّحدكت 0-0 مدابزو ثلثل ا العابر ظنمو 3 مونت دشن نكتكارإ ل جزم ةؤخزكتسلا

 ا ورم سس ميم السب وفن اوجد ئيوم دكت | اص
 طا دم ها اذا رولان ةاتحماداف ايش معان 11 د رضا ةرماجان اكسل دن وضم ةلتيلع

 ,ومكيرع نايل مسجل دارج تاج مو باك كاد دل مج ّض

 تيرس اذآ ناطر د نالت لوطن دحض مداخل نوكم بترديد تكدرتن !ءثلع هلل العبي رَع ببعس

 هب كفنع ديو ]جمل ن اماذلل ف كشيا ان هيا هؤم رغم نا !/كدواه دم كتنوأ نبني دير هل اروع ناؤط 17

 1 وموال مج ]خر نع اوفس صك كب ا

 نيس اع م ئانانَس دع يهرب مح بتعمل انكل ديب ليز اربع عبزبخد رس ب كال

 ا 0 ع وفا اال ش نفل كابو نت لما فلخو ثان جزع
 او وكب نال ارت تانمب 2! هوعندبال بكمل الوهم المحك نرْصَصءانطَعثاكات أن نم طنصن هت مالنلا انف غب

 فل لضم ينو ور دقق ليفان بردا و اجه كلذ

 ص

 ا
! 1 

 رك يهب 0ع

 تا

 هبي هجيج مع -



 ْ ١ ك0 ]وضح لل كلب :املثرَو ةروم ]جلا اهانانلف كو دو هرادزط نس [دطعبل ]مجلجر فرغ لعبا جسما

 ا كدنااغ ل اهييئزقد اانادطمتلا اههئزيزيغ ل ا انيجانم انكر ان دفان يال اضزاتلاولممرمج ظ

 | يول بطعن الين نييلخو اخ ضد هيض زلت اه وع هيفا شتت 3ك ل اف دان فذ ئجسا !(ط فو

 ا ”اكلا ءاينجالن لتس فرعمال ان: يناغيل ارسذشل فن 80 كدت اتنين لان كي داوكاذ اشن اردنا

 0 نص[ دبل وزو تاككاذ ايكاذ رتل من لوم ثبن ذل هاذ فر اكل طخ ذ كلذ كل لف ثبن لال ذل
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 تل فرضنا جك مناف مآ داكاذا ةزئرول | دز دم ] طانّوهد كدومر غن اكآو اضل انا 22 افوَوُم تبكي مج ونل
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 1 كمر ضرال لا نال اتت ازتتنا واي !انزما ةتاحم ص فدا !توركدم ىدل اوم كرلاثا

 لفعل دا اننوماته مو هال داو
 يتكون والتابلت دول دا اك هزم جبل انما كيب 12
 ”مواغَم نيد انمفَدُز تاهت يلع كاثي لع رك كن اوضح كلف فر انة دع الي اياها انين 1

 0 ا انش ةزكداة زول الخجل |

 0 دال ان ورجع تطول كد مواشعل انمذ انفول انضم. رمي هتلد نن ةاكل نت ئه جل هج أسم

 | نهج مؤمن بوعزإ كابس فنى تسوم حد جاب ةيجزج ع أك باب انتلاذم هبطت دنت ات مهنية اشافن
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 ث:!ل فلتر لخ فال وزغ كلان لتلعش اْنَعاِب ان اكل ن ناهجْْمَْحْرَعْس اب ازعل 0 يان نعدحا بيبو

 مدن ذوب يان يافع ى اب ا دبو دنس ]كه زدنا زيا فر رة بيبا لن لل 6
 ىلع نانسي كتصر نبال ائن مدل زئاتخاال ا اههنمند طالطغرال "لزم مخول ناننب ار انف كل بل هيو تللزباجسلذ

 اجعلني اوشإنا اتيائل ل فينن كلذرنبل م ثيل همت "نقل 23 فال هز داث امل ليساعد افلا

 اقوئ ولم در هلل انس كتان نال فر امعذ 60 انءانن نب اوانلف كلذ عنب هيرمان ا ههذ د نائب اصول نوب

 تود أوم ا

 رو محا نافذ | يش يزن زجل ميك ابان ذاومال اوعي اتا ثرولطن كن لسل ا طيتراونسان |
 ا ازين عن هت درج اه سسبب إل مني لزم نبع ةدنلاو دنت لعدم كوع فلم ُط هيامخ بلا

 < هي ايوب تال

 "| تسطع نضر اش اشم جنتل نيكو

 1| ىف

2 

7 

 هرملن اور عج 5

 م اجالا ع اوربا

0 

 َّض



 | كلاوعت ابد اهو اف كاللمجراهنفو: امل عانبا اهطنا يلو فمج ول سقل هاا طغت وزمن
 زاخو وما ذم الن لجأ دل دل ا كك بكت دؤمؤم اهعدتو ا باها ا«مينغإم انموطتد ازعل ايم تانضخ عنب تج
 نيب نإ كله انرلبل نبك ملؤفر|كللذ اكن سناك انينونمتد أ ةطاءاشف ان اد تللذ ناحل اشم خرم انمي اومئصلا

 عينك توك ذله عيب ناصسز ناك ذه دمتي كالاظر اهني انو اان هش ناللخ اميل رامنعل !هنله تيزوزم

 عين اول لب اض يب امتالثخال الق اكلات دا طادد !طج بكت نما ةيل ورم طنش تما مدان
 هلق شت اذه يهمل اة ردوا ماهر سونا ادلاومال اضن نالثخإال اذ ءاجامن رت ةلشم املا

 ” اما ميز اسير عزل اه انزين اذ رنيم لطف خد سير مواواسانم ام هدالد المك مهلكن اكول دج ديعزم ندد

 00 | الا ابحتمسمو لبس
 'قاسلامل ارت موسم لع أ

 نر لارف تار اذ نم ارب

 تار اد عاضالا
 ةددعلاث رولا

0 

 * اصلرلا 2 | وْس :

 الريس نم م -

 الاطعسر) "طبرق ربو

0 
 نيل الا ديف هدرك

 نفك عابر تل الع بكتاب بلل نب علام تاز خه نبنت لدن !بف سخي ةزجزبدخ ابكل 25
 مساع 5 تدر اذار ان قبال جلَعو بخاطعم انيث نفذ مب بكل زهره اطرح بؤر بتي نجلا

 نهر تخ كبسد 4. يعن اد دام انحاز ةلانمماؤلا بذا يم ةئح انشاد دات ببم نال اذيشو عاب
 كلعجااهن ةزيخن انام اهيا اًنمانيِلاهجتلملل هاش ذ لضفو انين ذتفطشم دبع صايع ابار يمشملا
 هادلفتلة دكا بمدن اب نينارعكتاطتلا يار عر اما ايل عي ثسمد كنة دمعك طن عند: 0 كيرذما

 ثنا اذلم دضمدن غبر راتث زيان سهلا نال ةرؤج لع تنؤبازظظ نب اله انين دوه دين ادا ضل د ١ باز .3 1 - اذكلو 2 .٠ «* و 4 1 52 .٠
 | جنانبكل وابل مرَم كيئلاَسدَحا نتعب كيم ءذارلا أكو اضل ابادت نمل اهل ذايشسؤ ان
 ل5 فناثد خيم ال دام امن انهي ديم انئدةعانبم كدلك هربا اذن دمج ثم متل طلي تحم اذني 5
 جوا نطب ان كتضاد اهيبادانبمغضل كاد اخ ؟اذنرلعاذهطعب تفند انك اذن ثلج كين اف ث دعو ثذحد دل زك

006 

 أ ل 0 5 ضل 7-03 ا اسر باح 1١ ِ ١وه -

 ل اكتم لتل !بلَعتبكتأال مانو ولع مابا انهم لكان 'هخنو وم امهَمحَو ن ننفومّدنبت تؤ اننفسالن انوي فمْيلَعأأ م

 ”الح وايش طفبب تسون زئ دك كل ناكت اذهل انين تاكاتس ان «للقل رمال انهئبلك6 نا كار نمل تلعن بج نرلا ىو ضثد عام

 |دالشس ال عد ع دبع نع و نعنازل اكتب سؤللم تساي نخل وبان كتضعنلع كم انط تضف ناد أ رئت
 ال: ةظام د لو ا 1 ا أ يول ١ حا يد لحل 7. 1 ”.همل؟ئةئو«لكأو 2 3 - 9 7 مذ

 ! نيل ف َدَّصنَل نابر انهت تزعا ال ثلث مْلَ كمْف نن كا الهمذ ذاتلل ان كلل (لهةشال : ضؤصؤل !ءاشز وال ل انف 8 دايمرعإ و ضاقالا:
 7 1: ا

 74 يد واح هه ا ملارع سنكزوءو”ءا م ا 0 ايوصو شرس هنو . 57 ل < 0-0 6 . مرش /

 | ْ ا يلا ومس انباكل هن ين مدح اهرب صوم لن عةدنملا 02 قب دو كلل ن اكنا |
 | رمي اه ف ن اانا خانني ان, نه عن دسم اينهزب نبتيع نا ءاطتنلل انيعرضف انو هداو ماد رَص

 | بلع بككاذ سوه اي اؤع اهنا ةذشل لبس بست داكاذ مدل تاق ياذا ين يان وهموم لون (قيل لور نعت جلا ناو
 | ةماننلاهز تعاونت مهيب ذه ةدلاغب ل دقن من دتعط اومن مقر يؤ ييؤزم ديك اننا كمخر دمه اج بكار اوك ارم ىو زينتا

 ان 0 وتل اقص و أو ةنااثن ندا زفر طل عزب ا ظح هاك[ اع يد وان همن , 1 ْ: : : 5 | اهيل |اوراص اذاني هلل اتلحنر مهب اعلا لَصْر ةرموؤخسم قرم ظل تيرم ذ دوم نم قزم الل ضف كل اشيا يف أ
 كر هنن ا ا ما ا لا 1 10 ١ ِ : ' ١ اس زب نسن < 2

 مع 7 5 1 8 0

 | مط اكتمل اذؤضن ناكل اون اون ناكأ بد باطل نو ادام يل مفضل نات اانا عز طنز دس مَسر

 انيك :اطسل كندا الطبل اةنبتضدال انوه اذاكر تمهل بلع تو كتل انف ليي اا
 نعز أكشاهضاربال ااهبخال مان نت رسيفكة دان مب ان كت نول الصم ضل !نالط از ةتصرنومجو

 | ةلصو لال يلع هللاذَص الور اثث ضع متن !عدتنادبعإب علئضلاف ممر ع تبن عمن مدلل انور زعد ا
 ا : 5 0 3 0 :

 لع اكبيرؤ ماسبب اميفدَس ثامجراتل اَنِلَعْط ةنأل ف هلالح انهت ث اتلإلعومنَدَص
 0 2 ءوزع 5-2100 ا سا. هم 2 >َ 5-0 . ,

 عخافل موب كلف ل ى رانا اميل ن:تصوكزاال التل لبا غنج باش ةلار نص بازخ د نجم ام يطمي ع

 فيل بشل اكيطي اوبك صو اهنذ لوس لوح ثمر يط ف يديد ام اذنه مخ ربتل اهتن ملا لكمتنم موزخ فاطلمسدا انه كا
 : . : 2: : 0 ا تورم عاعس الار طل

|| 
١ 
! 

 ا
 ا

 توا عام ثرحلالب
 نوير طلاب ىذلا
 نيم زمان نول |
 7 يعول ثول

 طابا صول ةاورصو الا



 تلاد نحل ن نسحب ضيم ند نسحلا 1 ةلظم نان بلاط لت عل | مثال امواندانقل ارتحل دق اي الثلاو

 كبة: ابزدذش اك اتكرر اا الذوق هنن اعين 60 نزرككل اذ ةربتحأ|
 ا نو انزال تابلت اغرب نط تزد ام نمد أك دان ند 9: اطال ةلنكم > ,كاح

 هلي ةرالا الغل انلان غيار! اة صنيع تيم هذيان نط ةنئعص) يرحل موك لن ذلتلا ايلعا ذأ

 | مال انو نشل او ننحماوزؤر اهم اك اؤنل اهل الذل اعل دلو نوند 6و ركل احل ف تان ناف نسخ ف تالز فر تس كي لاذ

 دفان نة تن فا از ناط أ 578-5 اودي نال دال كاذؤتش انهن
 الن ةزلا عل هن [رسحماطبإ رت زعزع أكو ديف ص قره كوس ع ةلاءف ف ناذتس طب اك ذل اوف بابل نأ
 هللا وسَرَناكم دانت ناك التل اظن احل ايا اقل ل ل هتف اؤ سس هتل للون ثرن تن اكل اهيا ناحل

 : 0 نير انكي الارياف انضم وب اناني الإبل َسَرلاكََناذَص

 1 جسر بلاي ايماني ارناف اؤغلا كل ال ةااوهواتنا| اميلَصاط ف 0

 انفال عباد تأبين انئف ننس اقلاورلذين ديل غدد اطباء اين ]كك دو هرم ًعوظلكمال رم ثب
 ا ادا ايمي عتاب اب اديك عمت كك هنا اعارعزكوزم عمل كفن ان 06

 الطعم ن لاند 5 0 ا

 حن ام انزع اؤنغ 57 اهنعبي ءان يح ابغا نفل انزمدا اكلت اع نفل هل !رن تف لونج اتش !كمهتن ادلع
 ثرؤيالو تهؤلأل و عابنال لال نيسرب اعد هن هو واخ لصد تداول تلال اني نويل اخ

 ايل نيكل ازرع يبا سب الذهالو نزقشممل ا اابمال نما ال اةذككمل انش النفطيه فسرت
 دوافع انج عا عطلت مران الب ةلل بسر بام بانجرم ميِلَح تونذؤلا اهوار اهب نمضي
 ع ليجانيس: دال |

 دست اذ اشف فد خامس طوب تحل سبب نافعا زال كوره نل ابشن ذائا ول
 0 هتلال اين اع هتلاء بجيل نؤرب ضخ رب مضي انا مزجت رب نهر ايل سة اطتصوب |
 ت0 وحاب اميل ثوزبتل زعيم ل اكان ذوشز جذر مبدا نكاد دانل بة هيعبو رت ||

 او 11 عنق يفند جيرتخمل الدالة نت مهريبت مالكم اهب يدعوا. ضد

 ل اند: داك نإنعْثَص انهلنه اور دن لَن كانَدزئدّص انهزم اهم رورزيط غوت انزمزك كيرزمل ا هنم اوين اكان كلا عمد

 تطونش لاما ازمازم تياكودال ناقل السبسي زاد زل اكمل زق لسانهم اك 0

 اكل نب ون جلاد دو ىو السب لا قا بي طن عد اانااجئا جاو

 | ادا ةرنن تلت يرحل للحج عنف ىل ان هلل الرب تجر ظني ةنوزمل ب ,تماك ل2 كلذ الذم ويش ادلب

 كلبهاوماورمبل اوَسولَع ل و ناو كلخ عام لَعجاّسن ناَوريف باع عيرحلال امش نا عضببلف نيل ضم ل الأم ابن |

 مثلث نرش اقلب ن فرست لَع رخال امشنا اهعببلف انهن نال انسخ ضل اد اليل نير ادناكناَرلَع بدا

 ثري او هند برب ث بح معضم او باطل اذ كلش ل عجت تاطم ود دماج كرف اسلثو هلال لبس 2 انلث مث "نأ

 حدب دل الشمل اسحب كرما جن لم وزع انباح ناو: عنب نبتح الل نا[ جنب حو تداخل بيت

 1 قانا غال ك عجن الامان لوبن 80ش عظات: جز مزطان جات نا نات خلكم دل الشم

 | الانف ثتكح يتحمر تتر نادامج ان دواجيمر شو انئهظْشو لسد اعلم هتئاؤَص هت الوتر اهزعمككد

 ناك هديب نذل لضم ل ناواشش نادل السجين نون مار هال اوي نهب ضم مفاد جن ذ لعوب يظن اند
 0 | مث ديار نجدل لضنعت م يضر ل ناواثش تاء سجن ف تناث ةمالس ودب دهب ضر يجدَحو نانا ان عيل تن ميج ْ

 :يزمرب نض :لغت ظ إل سحر فاذا ودود 11 ةتفداك ل اط فال الجو ن نب ضرب با اطال ل هر ال !لجب

---- 



 ريل لا اصلا
 تكيس ىذلا ميلاد 0

 دك وصولا نضل ا

 ا 5-0

 (مضوذلا
 عز 0 /

4 
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 ا امل ان ال نراد عع نلا امش نار شام كام 6

 أ رهو جات انوع كنز علان د اة ثىونإل تهب اال ئوث مم حالبنال دن دنعبل 5 اجلطلاويد مش اه |

 مه يردن فراري ون ااقه.انغل يك زاهنواهنجص نزل اطضت نازل ةؤبادل
 لضألا مب اكتف"نمؤي انس كير ءرال ليال دن اكلم نانش سط ؤزدإلا اذانل او نرجو ءانعلب انكستم 0

 دالداتن عع عكر معِلَع ف نوط انبالل لع نبنل نة دن انانيد هزيم )بف تمل ابالي زم

 ا ادعو بث َدَع نسف نإ اضافم ل دلت مهن بح ننظر ةدالولوهعم

 مطجرم هداه راد إتك تنضج اأو اه هس تناك كل يستس قلع ضارب حان ظن | جول بن ع هني
 :يدي ادهن كتف مؤيزم دن اذ اب لري ف اماقم ل تان ارنب ن نياق تف ةيجتتد ادت

  0ةنس دال بى جيزم نولخشمل اهببب ل طن إرلخبك انه هيلي ياه دزضز نع
 لال !الن نهج العاب اطلق دعوا انانم ترا عتراللخرل امتف ارنج صلال اجمل الن انكر ينال عبس

 هلك مابك رحنا باسات هنا انهم نورل كلر شمال خو هللا

 زتحايكبيمؤاؤ امرئ مانو تزال زو ل كوننا يملا اد تبا ثواب جيت كتب نواس نيت
 ت0 ةاغنالو عبيجدن البجا ئمتملحاو نويل نادال !ًنزونلا 2 ولم ناكر ضلي فد فقد ذ ثقب طا نجد

 ,يكاذاهن نيل فل اعل وس أن اوال ناس ناز ولضن انه لاذ الس لوم سو اضل خالص هنا
 مما اغلا لمان لمهن 0 ال ازوفالو
 ارك عملا :/ لامن ل ايجي طف دك اهبل زعل اوت اجل تل لَص هلل ]لوتس كمت دان كح

 ناك هيطعد لسد لهل تم السوم ن ذكر هل اةمالرض إم لم لير اق :اراتلإنب الان (.
 ظرطانزول كو نإث نمش اذ ةدواخبالذ كير كيب ى هلل ادنل مغر ونتسنا اننظؤَح ضيمنص جلس قا ططرمةئالم تنال وسد

 عئيمع نظامه ن نان الايد ذمه ةؤتل ناش سان زج لك جة |
 ول شنها لؤ هنن اهتن امال زرم جا ذس نف ناضم حنيش ىو اهلا 121 0

 يعلم نيب راكي لطم طك بر تانفير هفن لئن 3مل نالها وكس اكتمل
 م ةرن ذاث لح طة اثكخاؤ رحيل كين باص متنا همر فّدل العن هر رنه ْ

 ا | كف نال ايلموتنارَصكتنزب ]كاز حاد ف كلاب انكم انتل هتلا مان ر خلل يثري هز حد مهم ثرح ارد
 ادينتلكويركاحززم اكمال مول تفاعل وه اضل ةؤلشمل غول ذؤلشمل ركام ادبككت اذ اشنثل !نبغتتسل ب مبتسما |

 ملغ كاب ايخالن دؤعنت رك نق غل اوكي ل ةئتلاو تيم ره ا رككنال لاش طك ماسه |
 ااا اعل الن ناب دانا ساو 1

 مهشادخت نحو راشلا كيلا |ركعدوسس كيب كف ظطحتي تزيل ه ]رم نمت بانل اهيا قش هنا لااا اوما |

 ا لهن نحو ثلث ل خاوال هنن مذاب ثيلثاؤ شدو ٌلَدمَتف 1 اإل طَخْس ل املأ ال سرا ارلاال لوفي دل

 | انستا 0 و و ل -.!ىيالبل ناضمد

 ةدج خام هيلطيتشازش هيفا انيشن نفةدانذس ديب اهطيطو و وبينه تل تلا طع وب اكابر فذاجد | 0
 فاطع الشو ادالكز جلها الغين انتل مما جت دبخا هان انام كهوف اننا بج

 يعم هستن ودا 2 اير تيلط ئضاد ان ناكتات عنان ذود ثيلوا» انمالأ

 عت اورتن خل دج اذان اذ عنبنؤزهطنصت طي ؤ خت تاراذ ادا باطمل كيل تاق تمره |
 م ةرايجرطل اؤرزبفال انا نوكتسو ءالكا طنب دعك جاوا 00 ا : 1

 1 رام داداه واع بديلا هي ا ا يك طعس دئايع هبا عولسجو:طمان تاق



 لوفر يعصف دنم رعضازج تع اذا مزم زجل دارنا الخ توالت دانلا هما علال عيب ) اوهر
 من اف وا كاؤمال نه اضخ ادب دال ناكواه ده جلا كر عديع ركل بك تانمدمل اق نيو اشعال النمل ان دش

 زحف درب ث ضو مديل ذب نإ زعئو ال وطعيداذفوكلا عضم ومسلم نز منكن كس مدخ ميم اني زم نسل
 ظلي وليلي انيكك قرن !بشيزمكلدولت تا طز ئهنم ضر اوه رن ثينصم ا ام اب يبغي ناين دنهل

 1 لا يما جسر
 نب هدضم نإ ماوله نم ايظا ين نيام يح ردوا انش اذاتنل هنن اكما
 ذ ايزرملاف نان زرع ؤنلا ةنفل ل اثناثكارع اب اظرف تايلر لش يظل كلطشم عطس نو كب هلي قل نب

 لاا رن اقطع زهد اة قادلا) نا اهايضن مم انماثالجيرم

 امض نذل ءانهيالل انسب ثعيزلها فين كل انل !لض ا كرعدنبل !اذاؤث واج مثل حب ادب داكلنل السن كلود
 ا تو 5ع: ]بدنا اكل ل حاط الكر يضم دط نمي ل نل رمال انش اثنب اهرظفحدل ين مظفر

 ردا ااجما وز بخان :نينلتزلا ل ذاننيّمل افاد ]ماتدعال لثل تناكل اذا
 هلل ادن وعبر مد نعي دروسا هايوتنلاو تايقر تا حل لا
 دعو تنال زحترالرخل اهتنإبب بكتير تنو هني طراد الب تفر تؤلف دان تلدبت
 زكا ضال اوثاومل انيمي نلاشا انه ريح هؤنالتعابلال ندر تب طكاه دال, ننت طوس وه كلاطنز |

 اك ضِْرَع ناشألا 6 جاك وزا ىهنداوضافا اذ ننس عرب اطو نش عافزنال اهاف لصلاة |

 انس مجلزنخ امتن امد تل ليام دشن ارنوب لع ع ان ن اص لن نالهجيرع نان لَ لانو زب تح اكيسم نإلا

 اوم لئراد اهب تدؤنال بضوالتعابلال اىصانه دز دعب نالؤؤت ف كل امر ارى ىوس وهو نالف نإ نائانرب

 كج هاماع باعد اك نين عدد كه ناوض طنا اذرقضحتو تالف نهدف نم نكس الث ةنائضغرال ل تا

 هنو بزب م 001 5 ءلثنم ت ابك ةم اربي رع صل لعن إن نرجع
 ل

 كلاش كبها طين كاكا لك ناسا. بترا: تواغأ

 تلو وف خيو مهر نوتضب ل سم خو |ًصون نإرب هئِْْما ان نْولَصْننَّدل اى امن هلل الوف ثغم-ان ال كين لن تطل ااظئان ا

 امنولصت نيل كلان كن ال فنزل لم نوكال المنياوي يك انه كشت ن اور, مشل انانلغ لع تب دخن هزت الغ
 ندحْؤل اهجينر ناداه بطر ام يضو:َيياؤاخهتل انارل ل اج معرنؤشخ لسع تاب يا

 ا مال زم ملينعد دنع جرار ونعلم درو كبس حتوم نالدو اماهجندن جال مانت اهتم

 تسلم ثنر كلارا ل اد 6ملْؤمالَو نكد نكاد انكر [انالف ظع اورو نو جزم تس دا كلل ه )كابل

 ا

 ِ اليلساب الغسل ندين نط مزح امجعزت ناهض نموزتم يان لا تقني ارزاننل وزعم هيكممإ: ا

 فض معاوية ةؤلإس بمول دب احكم قبل انهت كهذا اتز سكس ابدا
 ىومرتحما 1 اون رعاستح نيدخل عي تعز درتي دانا |اهاخإب كر ايلا ا

 اناني تيشيزمهجدهمانانج مقالا جب فاشن | يماننادل تن دج درارتسو كاف كييتيبتا
 ايلا لوسرو وطاقم نذرت يلم ف وهن د يعول ادي دقو كلم اذ كرم ادن ل هنا "لال ||

 أل ومال نا نار انهتاتبع تعلن لو كتل دج كال قروي فلفت تبن نا ناواميج بلل

 ”كخن ادهضين آند ناك ناو كاد اولسن هز خجاول ازين له ن ذاؤعاظششسا امزمت كاز اويل توها اومن ناو

 انهي وح القال اكلنا ان نوي اوماناع دعي ةتدغمإ

 نصا 5

 ان نسم اطل ذئ نا انف نلَعسحنذانون رح نوع < الحب وم اضيع اع ب حاد نت نر نر لوح

 ْ كا عمنا نال نيك اي نايلعئ ابن, ملؤهتاحت تمل ابان اكو زعل اب للم احلا نانا ضسطنال اهلنا دادإ

 ناكنار هارص
 لوااز منار نيد

 ورلرث ى ا هريس ان واحلا

 | يلخص ن اذه و | نكن نحل

 | « ىصواىزلا ان نا يعل

 خي نابك ناد ني

 نال ىروعو دلك و

 يشرع ىإ ثدعنا ب
 الد ترلا ىلا

 وك لأول

 أ” لاح ارب ىلع درت الخ

 لو

 أ. كمان الو صل |
 اما نيد

 كلو هر



 ِ يا ند هج وو سل امئاند ايضا
 انانئلاو اوئِشآَتْنل ايذاهتل راب انضزم نا دلع كالذرم طخ يجي ف قصن م اظوطماعو ل بسمو لبعشم وا بشد ا ا

 هل نييزيزمل اله ك[سو مدت ف دخن بلت دنبتد انهن دانت يزن انيمككئ ذل عنب انئلضزم تلا حا
 كجم ن يوزن جلع ةدصلا ((هض اه حالف مس ؤمرل هزم نما تجتوزن ن هنيشنال احم كد ا

 ا لايت رككل مج امل نوف دا لقطع ؤممل زم غم ناو تحوم ثاذتيزن يوزن ول | زول اظخرتم ال

 ايل بل ناوزف تصل لنه! طَعنحدرادلو كلير رعي م دل قرم تن طعن نا شيل طز م دلو تن وسوم اش اني لَع

 ”ماتدبلل منطاد دق داقذا 15 عزف دس +ينخد دال شن فن زهذإبادزكيداال نحط م
 مال رواها اذفسيطَعَو 60: نيي تؤ بالدم |مخ يب ان لزم ني اطل عل جنيف كسن دحض زم نيب واو ذ
 3 اولاده :داهيرو ىذل املا اثري ئحلوال غول !لعوفدص د حا خنم يلم ماعإ ل اهل نعد دم هيلو

 دانل اهل انث هئداجَو اشار اديرالو ايف زيوشمال باجي سريصرم نط ناني توماددنغ

 ايلتس امانةناشنش مالو ضبان انيهيالد نم نبت انبي نطل اموبل اوهلل اَنمْويَنمَولْرَحا ١ مايل

 1ك ان ضد اره اذن يهرب انقل نه راف لكم 0

 ذيب ن7 قبرك ةانج تح اوفا اذ فال اس ابل الخد ايه دسارضإها اذ نائما لل الباف | لخدايجلا

 سكس ءدوزماّوه خزن ابل العث 2 ل بع اهما عد هاباز 1 د يدا

 |١ ةتضانانه اكلهزختسل انهي راش اتا تاو طع لل رخل رن انتم تلج نع بوح ناري 5ناؤنفلمرع

 كل طم نير كف 00 1 اخري أر او ةتطيز عنج ند عرب

 || تلات ادهست نط ود قل اوزان نيل اهب نها جونشمل ناب نانب ناك اد عسي هظانلاو
 داضْنعْمو ادم قام انفدانهضاسيكل لم دَرداَو تبدا احا كلر او اعز رلومر تفشل اوبيبدنل ا كريل قرب نآلم نب د

 وشالل اب ننقل هن ثانفنلال ليف خل هذيل اهعضاولل ادن نالاز سؤ يو ع ف كبش اواّبعش و ال سدو لوظ و ازرع

 عافاك ريب حتص 1 وبرلوم ث نير اث رند وزجلا عجرم انيخهيال نان عانلنال و امن يزن واسر تجنال نشب ص

 نكد: عوش هب اق اشل نكبر هيزعاب كادض (نالخ نزهالتكاة نالذ كل نيل مجروح دنع ك عر نبا ردتسوو

 | ةالضيابجج غقرمل اةءانإم ظل بيرد كيل طال !ءاجنال اكخانتنل اذ ينزم انهن اكان هل رملؤف نماول اًودامندتم
 مناكموننل ضني قدِجؤبان اجود بج ]بلحم البحت انوكب دعضم اوه يدا لفملاذض يملا شنف اًءاثلإب

 ةضرال اكناككللعانفنلال ترب نان ان فم اَوالَمَسَوءانم ان انضنه] عض فملاءنبفن ال ايهاو فاثفل اوواؤلإب

 يل دله نون اكواب مانت اسبح ضرال ليمان اقدر ان او نير ظكبا شملت دال اهئاوتبزمرظم انشا

 9 3ك دم شل !ناءابو لضم 2مل اسال زء لينتج اكان وربك ساي الع وزع عت انعايْنا

 ايمن راعي طار ن ان زنانلاجشناشنلا ص داونلا ب تيأ كبف
 يافعل رسعاج مهتبغيل ةنانزلا تللاذ كرد اناعنضا اذان ثلذ تاف تكرم : درت اك ايم نان ال !طعاوال

 وز الت ةءاخا ابله دحاذ اضاذ الذ لشكاههتن ادم اين جز عد حض رياصلَع ان كله ائيج دخيل

 1 2 19 انككانمن تغلف ندنجال ب تفز !2نبيال

 1 اي و وب
 كسلا نة ضن الكفر كل ابك تنضبت ناظرت تل! نحت ادب بلر وكل تع عبس يزكي ماحنعرتحجب ن تحير

 نوت نرذلةانأل طا ت اي ال اان احلت تابع او

 كلوطت ا 0 شلل اتتالؤنلابتتب اون | تذمإ



 ظ | || “هاو ١

 د. ا اتتسس هال 5-55----5 2 0 _

 ةيزرمج رجم وس ماعلا كالان ادب بلا 202 كمت بعمر
 اال اها انما هللا هاله دج سم اك اسر 1

 نبذل اةعالمل لارين كلاود نإ كد اذاعة لاا نعد هل د5 هللا اقخارخخ تالذنإ 51/نانت اثغاكع ا

 0 م «لضفك ”ئنعْلا نعل )اون حر م أي بكت ةدادلا|

 ا ١ 0 ا ا كا

 0-5 597 َءارعدانح يد زف دل اوونعل اي زؤّرع موتو لفرع بشَع بطش نال تلا تخف 238 راتلإو ٌساَوضعينم |

 كرها داكن بدك ب . لف ندا ةقدزب ودضممل ادا ايروبانتلا أكتر تعصر ةيتلالع أ

 5 مونصعلكباجنعاززعل اهتل لؤلعا ايام وليس ل ارت اً هنن انوتدل هالات اتا غج ع هداذوزعيوب نعأ

 فام الس سالو اومن ذاب لن هنت نع نالابل ايل منه انتهت #مب نعد حاز عذب 15 راتلإزم 3

 اوما نوملكب از الاله اهتناؤلعإ ين انس اكس فران ارماَرْضس موضع كم اخخاززمل !هتن!ذلعا نمو نع

 الولع! ب لوط ذل هتناءن عاب اح نتي 4 ينس لوتس كاسر هد

 و 000 رات ماوفع تو ضم كن اخص اسهر شع هنن لمع ]ج هش جول يمانع

 اسس فاخذ تل بط هتاننب كود نقدحاز ابهر كرامتي ازباقدانخو ا نب راجع كلا 5 قلما قتلا

 أ وطالبات جانا نص طه لع عدح ا عك "قشر كرايم نضرب بذا نال اوت لإ

 ل كااطال نتكلم هنن انسب ل عاشل الؤمالعال انجن | رع ك ب لم عكحتتل اة يجرع دامس حسم

 9 2 9 لاهل تالس الزنا ند كا لعل بغار منأنووصن ناش هتناجولال نعال اراك
 0 ع 1 هال صدهتلال 201101011 دنننج--7 هلعال حاكجرم

 / ْ ا ا رب اس كلندنال اذنعال

 ا اعاد  نتلل انف وكك قنة اّصل :لتن | اَوذ نيج !رعةتانؤئرع ب غر اعشلقلا أك وجال كلل ان نونا

 | طي اذهل زدنا اسد اشل اعاني ع+ ركل دمع يبلع عبس ]نب
 بتحبو ضاهر ازتد يح |5 جال ل ئنعو نؤكتل !نالط علال نانيخ دنس اهييز زج لفشل |

 داذاذؤرعن نب اهات نازي أك بكت ريال تن حر بلع د الرعب رع يلح ناك رو عاَسْنَج ناوزعَصد

 منع ةمدعربا ل دملانا لكلا اًْيِلَعهنن هتلادبعْب اً ذم زعبي ن رريجمو فدرال لبا ناكل نبع رج اةييعدلذ |

 تب اذط دو روف قلن انتم عزتي لتس ايمن انف عاتن ٠اس جاية خ دل قلاش زوو

 0 ا مما تابوا توم نإنداملمايه ان مّوواولانلولا ظنإب نالطل اهني ْ

 2 انواع فز ةولت اعدخ ازقلع بكي أك امزضتدن كين ةكذ تتش 0 2 حك

 نمللَعذ نمل ل بحال اكوام ؤلع اضل اضل الوتوزنانذر نموا ايكاضش و ارعتس ارت ارالغ نشيل تل لع اسد

 بيبا | يزن ازع يع ]ولحد ولع اذاسنبن لمهن !ناؤلَص نتن ولام اناكتلل ذك ْيَغ 0 ا
 ب | دجاعرتع | غاري ؤنعال ا 0 انهن مق كيمو

 عش اناا عْؤلع قاعانف مل لوكانت بصل عر اضل هللا اًميلع اج عين مالنل 0

 2 كارب نعلم لع طش كد رو منبت متت تارا ان اك سن !؟[ناذلوكض |
 ١ ْ دال اذانعل اهنزوججال 2 تالة نيس للم ءانالؤ رس مالا نم اتناك يبني ارم كي /[

 ْ فاق انا النجم نال ةداهنال امنع انت نيل انال كلذ استجب يمل اوشن كد

 ا 5 | ةزلع اعل جعل اننا تالق ؤم هيج فدع عي نع ارخ دع اهزعر رانك 2 تجاولانانمل
 زالااخالا م١ 0

 ا اول نم ا ! اتاماإض لكلا 4 فوغ ولعالم ,اا[ك اسست 7 نالضفا امعاذمش نوشعت ن نبت تاما

 1 2 |! ا سف سس يس دس مسي رسم م ا حا
1 7 

1 
١ 0 / / 



 ضهنذ ةركضدان از ]طخ هقيؤلعلاَن اذ اطف كنج تس نبا م اكن بحاله لهن ضنع نر ارد زكك رمال نه
 لع كلا اةلهعتو هزضن الشمل ناكر الب دش اوباكاذا هل تصف اؤلعل نر طا يسحر امل ناك ]ضن اذا اناؤزلا

 ثياب هاوار اس دلل اكل غوت نفل دات نري )ود ازز غمز اخت حدخ | عز اكان انج
 *”كيكف ل كولمونهو ثاناذإ جار نوكبم كوم ؟:سواجا هلع مالو تل هاح اننا لم جز طه انتل اكللث لل ادع
 هاي ابكت اعل ابنزتغفل عكس او لونان الان هلع انه ا ا ولا

 لست لؤل هر ناك ال ان اكرام هيواوزجال لغرام دن نهي ظيا زون كول اجت رات امهلخ د تسي لتعم
 ْنَعدَسإ سديم ج رثعنج نعم هل ]ضخ اكول قبض ثنولادؤضحل احن ناك اورام اوضح وسمك لان تناوله منال

 دلؤوشت ناسابالل» اتتاتلعشا اهمناعديعس مو نع ناهس ج تح #بب ادق د نجنرع صح ريع لع

 تلال و دبعلا هنعنوكتل فكي تندب لَم ادب مي عاشر نعتسزع نون جر غضبا ليمن ب ك-:نغيلففلل# م اززل

 ٠ نقي ازخدع أكاد اؤننية اال 3 جان اطل ابالل مغيلذ هت! خوري لم هدا 5 قنسب ادد يطا و ضابد افيادج زج

 © لعد اننيخ سبب و ولازال لعهشن ادنغيلال كلذ ل نزار ن اكتروس

 هه اضع 591 ن6 نش د اهنبعاب ال اصلذ غبسعز ناس و نعؤزخ علب رع

 يمد 8 هريس ودام ءزلعا لحس ان هل ا اواَصاتباَعَناَل فاتن لب هل ابا بارع حل انهن نحر

 نعم د2 و اكل اؤضع لزوج الفك تالانلسالرمانذ دماغ ا! انريلَسل ثملخا ان

 "هلل افنراتن لكك دال اد تعالو كبادل ذدبج انزع زم امان راي لعرَع كبه نإ: ىليهزز هن ادع غب اينو يتم

 نيكولاي لذ داانلنفاغل هاند نشد سس مداخن كل انوا كفنعا اكلي

 يامن ناار رب ست طراا

 ندنؤمدنع نايانزللنل اكل طضبتوباؤ عال نرد تن ليغ هل اهبخ ميريدا نحت زسنزغو لتججن بل عاغ خيرر
 5 ناشد امان دن طور رد داس

 ماصو انف :اتلالع شد اطابنب [رلخل ادن جزعد انضر نقد زعم كني نعل لذ علا :

 0 دعب دج ان بقي مسبب نينسرمل اما 2 اوافكن اول ومنع بح: ءاعاب دباب نان اذن
 9 نلت انزل امبارح نجا فج نعد 0 لعامل الغالى نع1كرَح

 : 0000 هن بلر زب اعز اانا ةماعلا بعيون

 نمل نات اطال اهنا :يصتصر نين نال ثول ند مامن زف د تسل انكي ع

 وعمي نع رح ن أيل مَع حبسا سس يشن: بوت زخداؤناص نع كل ةهعدا ة أكان ع

 ٠ كان *م كعب نن هنتر نس دخن ا اهل شد طشو رند رلبيراجؤلع الخ رعاكلءإملد للالعاب انس اس 3 3 بنعشنب

 اغا دخإح زيعرمالم لد اوفنمرق نبت ليت أك(ل ةاهؤم رنه نارلا زاهي بعل
 ةقذو كلذ هلل ندا د زيام كنلقف ثريا نمل لوز ن ذ كفن اكاجتوز | نع كطنمل هدنسل كونه زل دن

 2-0 اديب رع واضرب ضن إم ؤ دع هيلز لهم نبتحجرعز ثقل ١ كه انتر انيدطاملو شلل جقزلوأ كمت

 ةلالمراا كر رطزش هاذ ايل اهل هدّربنا اجراغا وهدا لع ثور شزم اجور ولم ولم نس لعل رع امل

 ترش داهز نوت ذ انور اج كيتا ناك كطلع ا .ءالنمل ل مخدر عين الاس مد مال لم نو العر ١

 هسا طش لغد جد ةءاوش زوعددانبد دام كلتا كدو 000

 ع 1 ا اجور نات لعوْرْسَد ورش نبارَج 2 ءزإٍإَعدكو لَم قلع

 ابلَهْفْعْجِإب اناس دهن مالنا ض وعل نقي اس 0

٠. 

5 
 نةمدا

 -ا

 صولا
 مدمج دس مديامتم مص



 دمهم حس اتا سمللسل بدل

 ييجلطنع ا ن[ر وود نااف كنب اشنام اذاف كافل ف تاز امل العطا ثور ا تش نائب ا ارم لغتقلطنا هافؤل اهنرضحأ

 اقلَع الص تل 11و دذيعوهنف اهنهعرنطنعا تلال ثهضز كوسو د فيح ةضالنهتع كني وطعن ناد شام
 كطفل ةالهبخ ث دال نكتة و .ثثندوف لاذ: ْنعب اؤب ب امو ظن هللا ل انهن غلا انهزنش ف كلل ذم ملنبضلل غسسو

 سوو تلاه مدته اضاجب ذهن نا اًمِلَمَوْمطورش دنع نونة ميطشلاذلهدنا انوا! لسن ادنل اتناك غبجوبا
 روما الح وتورم شا دود نطل الان احدا يغض أك سوما هلطهن

 لقول ناو وك تسب ناو لورد البحاع نادل وشال ث خت هنل ١5 امل ١ل ٌنادسُئ ةارلق ناله كل اسال ؤنعا
 قي باند هثذ النه نسؤب دمها اه جون ال الج اءانغ زم !رثيو هن اءاث واوا ميإلعَدَْيَحراَتلاَو

 نئب حباب نعد اعدم -9 داهثبر اإل الينبس كيلخ البل داذوكنالد احب فيرلال هللارخول ثلعا

 ,هاشَو اممالخانالفؤلع ا زمْعَْولعا انا هد مش وهاذنلتل!َبلَعمتل الئعَس قلعت ب ]ذل ةدالنل دانييشزبا

 ارم لما ددتل اءابيلو ا وب رانشم ونش يبد ثنبلا جوة انوي نالتمل من نارا وكت زج كمدير ل

 0-2 انيناهضاك مدنا م و )كثّنالنو نالفد نالق دس

 ريف ومب ل قرن جاوا هن ف كود دلما رباط الظاثذ لذ نال: ة نضر هد اؤلغم ءاؤد شب كول لعين اضل ذ
 نحن نام عَ 5 انهت ارغب تحا بج الفا اذيئيو عيل عك فل مجاْ ادربومح لع ا 50 دخت

 نين ولف دليل امانه ط اعط إم ةملا)ك لش لانا بعاد عيار اه نان زعير ناك
 ذاع دال أكرر العام العنا طع يغاو دإ] مطتواهف موق وه باص ل لكد اض انجل اطف باص مهكحاؤطمج , ءاكط

 1 ماتا هن اهب عال ل انتل ذ جيف حن ايس مل رح ن حا سم نابع أ

 ا 1 ا ردح مندوت نكتب
 فدل ءينْس اك اذ رداد نكت لولا الامم اف ناكواَس اجو بز مزيغاذاض هؤثعمل ان اكاذا اجد تقم انزكألا

 طا غمد اكتم اساء انن هكا بن اونو تان مهويداهن يندم رانا اخس اذان اكتم
 0 ويسرا اان بيض ادت ميل

 سس سر هي يطا رشاد

 نيالا .- انتل افتقر نيو نع هداننإ كيت دحام افراح دن علا عند خؤلعا امر ثمؤلعا موي

 ا حد دحوم ك5 سطل يسوم وحاتم
 اهم موف مصرح ا .بضنياو> ررعل هندا !نضنو عش ناب ا مادلوال اررعروب

 دلو تداح مو كلن غن بتحا#سمب دبل ف كاان زنط ظفر نن يراهن العجل كا خفم زر اكد بعل لو

 هنن دارا نال زد كنيض اهو مازس بش يس كراج يت لطفا

 اذ بل كريز نسا شل خا نبل كف كندا, زازتخر يار داؤنسزع نعسس يعصب

 ل مال ابا هل اد عن رع بنعشنرب ب وعجز جك لغد اخلي تع نع بسن: الهه بلع
 2 9 لتعز معد امي جنع سس هلا معدد منين دنا اهناط حابس عا

 ماهل اث لفن طنعال انرل اكن ناجع دن كن انج كنب مالخؤ اعل رع ل ستنال !نلع شادبع |

 لفرع يريم الرع تحسم اك كعداوناكن همهم ةراغج لول ويد مالخلل موب مالنل لموعل انءلنككرل

 مهري نان انبلذربل طيف مسياج مزه موقيل قر كيم م بوسؤ بالرابط ننعإل اناس

 ننس داق يلعر شعبي بعزل اجزم بتنا نزيل خطت :نيلا دم ذغابالو |
 اللف ينضم هتلراخول واح ف اكتم ضو ا د رطل انينيلال تاغ جلخ و نَحناكْنِم



 دال فرنولما نمو ىلإ الضخ تسول! مالخل اذاكهتناجولاو نع اذ ازا وال نمو سو مهد ةراصم بيشراعا اذ
 | رسسج نادال لؤلعإلإف سموه وات اضم كاز دل ندع نا وبرابط لتر نعشش داكار نط ل ثوطعا ام

 اكدعؤلعا الجز نامل اميل تا وف شرع دج وكت يلون نط داش | رقيه سسسمب مهلك موثلاعجربد

 بم اهرثروال د غلو مهي لوقت مل )هبا هنن ارآتص هنل للوسر ثغمتس ل ل عينج المل كتر لوم تنعيم

 نبه ران ثايطز دان اعتمر ده نع بربع! تسب لني فلول ]مج و اح
 71ةرعرجخ ىنارعر مانيب مد كاز هتلوبإ جوها تل! كلغ اننزمالا رم قلع الش ن اماشلا املي

 نام يب كرش ب لحود ا مال زمن زل الذ دا راسل سم نبت خدن ذر نقيب
 ده اهيا ذرل لبذل اور ؟يالط كلر اما والؤن ءاش لذ هال مان تلو هسا طش اذا حن 3
 ناز مال رمولتات وعش كرإك ع ل تلال اج تنل اال اص

 . | ةلظتي تلد اعدال اطفال اهم ذل مهب دام يخلع قلمك اضلث راسم املا دحض نا غن ؤزح
 1 !تارطناف كلذ ببن سؤ ناز ثعاع اذ !بيل برضاك فدنع دف ]خف ثلمج ن ادلب ار انس هللا هننب و

 ترطب اير امض زج لالا دل كج زلال عن اؤزعتشت لب ختل ءانيع ؤله اريد
 قايم نينه هيرو ااهإند دس ين اهنا اكل ل ذأ للابن دس اهتم انف امانا ذ انماء الع دؤئوتج
 :ةهيعن عدا نبز عسب مكلالط ل ادب عنيا رغ هر اهل ابنة نيضتكر م جحا دين ع. اع كنا اند د داع
 انهللولع لزيراح ارب: ديزي لجن داتا ةمادب جا وم هن اطير شع دال هز خرم بيتش نيترو نجيح
 01 ال ل عيناه ضاق اان حاد ااسول ايرد

 انونض كاب ماد انام نيب ذليل اهيل مالكلا ان نامت امتمؤملاننعيتنب نهانلع لكم
 هدببلا ميس ارا نبلوال ايري لعلب تيري م ائبش مدهت نارا. هزم طوره ظبي انبي البيرق لف تورصنبت نارا
 قاد عاب نمل انت ك فاصل رار نمل يدعر لمن عيدشم نب سس اهداقجي ليزي ] كل اق ائبال إل كلاءاناناكأ

 قا ناس م. الئ اهينكد اف كال رمال ذالموبن كبذن اهله ليتم امتد الن ثلث ثوم الط طعن
 *ومدئب امهم دامن ثلئث طلخا ذر ايمو كل الق تل ا بعاب المل اسيل ف نابي: هتل ل بعيب نقيل لعيب

 دوكبو اهيب مط دنا انس ايت نم انهاشلث ثراولل الث ايييرم اهئ ككوال ك ناوباوا ارش نا انهواككن هياط ايلا

 نط ادب يب ]حام جن كيم ارح اهلك دانت  مادشم ودل ازخ رب تحيل انين واخ انا انينفزم انه
 اتينا ايان اهانه طل انيانه كيه اال ! انيس دام اذزمال اق ديعلا اطب مداخا اضب 000

 كج هنا, امامنا الا يذم ذاه نلت _الكو نافعا عضد دنب ضب اينؤلع
 لف كال الحامل عجز ابي كالدرل هامل ان القير ثلث ارمزك آسيا !ءلز وجبال صول ان | ليج تاو ءان
 دانا ولع لذ غياسلا اميلي فسح خوكتلا د نم نول زي ؤلصم اهيا قدطح اب لسبب كعغم
 تحيي أب انهانبطب ننال انيطت لذ ةزحدنال ال ناليلطبى اي كش ةراج

 جاع ادخل ريحا القرع اكلم اهنتس فلز لد يب ل نادب اينما منير عال ادا ذزغ با شيلع أكل بلا | جب
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 7 0 نادسملان كانبيرطنل الضد ا كراون هلل اناا نمل اننتكوب اهدا ان عدت ن اكرارؤ نم هلل مبا لان م
 1 ا

 اان كئاناقدماذ ونص مرمر ني ئبضدنم دعندنم ل تهؤم ميس تهوجك د كلل بهاد ثنا نا يع كلوا

 الفن لي امنكو نجزم تنل قم بفل كالاخااال ل اننا سعت انس دن تيلزب اهل انف دحاذ عش اداناتم
 كبل مرمر اكان منن !نوجزمل اكداطؤخيل ن كوز عش نان هللا ييولرحوتهم مدن كول ع )كد ؤم دنع ل هر

 "جانب سس, ةفااتعلا ]ل كباس زك دمتم ال ظيناذ هير م ع زخش ار حؤهت مدن هس ئس ذك ميلعألا
 | كلت ملل اطنإ اتا بل انهزباان اب ادهرمكتلخكل اهي لح دا داذب طنط ازصنيرح ساما ةنزح شننج نير مهما



 110 ل ثمن دل زلتسم :
 160 كيلا نانخا نين تاكا كلذ | عشب ايالكنمال اذن ناناون ثادالوف علئ دل كلؤان ودعالج
 بسيإ| نم كعمل ن اكو هل ةزدؤبزعراب نغني لع اك ا: وزال اوئولغل اهنيجنملزااتحانال د١

 هولا رخال قع مياكدترث كلؤوملاثم ا و لا

 مي عبخسلعد د ئسمالو هاوسرلنبال ءاغد ةرلوشب ةهنؤلاا انفو الكل ن نامل اهل ام نم نازوجألد ثفلذ

 5 نبدا كلذ اننا يجز دبل اكان ابا يلاذاذ نم نيك مماول انزال كلف ]

 8-3 | حدب عقل عانت كر وزوال كول ملقا ةزبت هتع ماهي ليزر رابع يعز دام

 , 0 | كولنث ال لجن ناس اع ناب ةلادب عيبا ع ملحد امي ذ ثيل تعيس طنتس ةعزمل اهل طئونعا يزعل اب ًءاصا
 0 2 | ليج ش ادبنهنع إن لعن 0 ههه جيزحْئ ل اننحبد نلعب مهذب علمت ل ا اهيدجاعتتس ثرؤمرحو هكا

 ١ | تالت دحاو نان ثمان عميل ةؤلبت مءازخت خت كلمنا ثيل زج كلا دلولف سل ذا ةلج زن 0
 أ دهنلواأللم اياذ امن ادالوادل ثلومزحال ١ امعجترءلجل دوووم مش تلاد كرر امام َدِنِلَو جوزبل جد

 | امال ثذلو ن ازيمترحّرهز كوال ارساء اوت البخل انوؤض هوم هليل ايا ب مهضدنا انش ةزطلالاناوزح

 ا دكتلولا داع لباب مززحا انبخا ءانغم شن امد دل م طزنش | يزماننهتو لال دلل ازعل مجان رالزخال سرج

 م١ جلانز دنع ح مش اواي ل حانون تخيلو جزعد بقع لا اشد احاختل ابار بام
 | مادلق ثنن تاكا ناش باص نرجو هدرككت املولغ لؤال ةلخ رع مالت يلع هتف طبعا اس اسس فقبل رعب نع

 | قءدقول اًداذااذاال ١ نورين الو كابل جؤنمالذ اتش لعزل ايا اال انمي دعب نن بازل

 | اه َدَحإَقجزعالنئاءو نعيل انضفدو ناونتنمر نتي سمس ارجل ناك او طرجا ةهزمل الت مامن لكل نا

 ات تب[رتاالل كلف دن ازمة غزج ا ا وا
 القال الثيل هتااببنيإ دابا غدانا يطدبح 9 25د خ دبا

[ |[ 1 121010110 
 2 2 ١ رمسيس دو كلا

 شالات يت لن ثان تلال طضجااذإ ندا ملغ نيزتونت نيتسد نيمو خا ناو رع نايلي

 * | | ”لاتلللةدنجا انا جتك ناز ةرب طع مانف نوصل كلت يراد مابتتط ااؤلع
 | هناي ذهاب نيد عرطرن رتب تحفر غن ب حاسب ثلعلاننج حا مْيدي ث عمان نمل و لمي مع داو اكو امن نيذس بليد

 ”3|ل جائع لومي غيل كبي ام تغلغل ب يلج هل انفجر ال نافعا خازنارل كيان شائف هرجع

 تكن دذ لذاعئهز دبلولإ رع ناو خي تع كي نينو ؤيزم دب ب ني ارا سا بم اذ اضف مانا اذشلقلل
 هلو نزخ هدانا اجرنا ويك كظاقطي ذل ان داضز لكزز خام دل لانو انلؤن نط ت عموم

 د اتم طيس كلما انيتن ئيقلاه دل نذل لة اندلعت دنيا مني نان ف :كنلعللاننأ
 كت | تعب أ زدني بون يوم اة كلؤرل ل ناَتاَوشمكاذخجيزم انشعلا : وش اهلا انما نير اتا دنيع

 يحل تاير توالت دانا تاز تامتمأ- 1 لع ام

 2 كلذ دن ان طعام قو هوز د ام انيدلطا جما اسفل نس كل كمي اجل جيم عاب جزع

 0 : هام فنان تلقا انضن طنب ذل انذتس الل نا ضاع ل ناك زاتلابلك هادي بال ذؤزئم

 246 | | انبعب نياك بطاذاغطب طبجبت ان مب نال ك ناهز تاهل نا الش تدلل كب نادل ناري د

 . فاكر افا ات طنا اء 4ْضلَول االول فر انهن اضبواو كلبا الغلال طإن تاكو لينع نو
 5 | ادتكجب كيرام لع ناب عوبالتساؤن ديزلاعز مايه دز دالاس اهفنفكما عش انئنبت أن

 020 ال ا ا ل



 ع - ممول د

 00 ا ا 22 ا
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 اكد ء لزم اطوب اككب ,اهيرتجزم نيل اناكأذا نيب داتا طكرخ ماتم (عهنعاز لارا اوفس مضل نفنل |

 | كلذ نبض وع كيص تمن الوم خلال نسال باح ةئفاهن زعل زعد اخي شيلان نحل #مب
 هان داخل رحوتهو الوم نيد اند ف دنع اعف ناطر طاح كرف دادس عنيد طاطا دلو ةؤؤم |

 | عببدب هدا ااهزجل اوفا تنل ادافشغمن بعل شيز رمش زل اناككذا ا: ننس ادن فاتح || ذم
 نانا" 152111010 1 1“ تنل سب كولن اكلم ان النت هنن اهني لرخص ضمحأ|

 ل كنار اهلك بص 1211111 ] ] ]ز]زؤز]ز

 م تعكس ام كول ازوثعالشم بلع كاك ياذا تلاع ادنمن عقاد: نعنع بعل نبع اس صم

 | .اهتخارح امان ززع عقول بج نعم ج ا طدغأك 22 كام دشعجتال زن ب قون و لطم يؤم اذاذج
 فاق بس زج لال اة ثنع زاجل شم كلَ تلال شن هذ نا كت ال + نعل مو نوم تعوم قلع الجو جلل اميل

 مبدع نخ هيرتز اسم تن لل لل ادن يارجل نجي عبط جي: او اه وطنقم تن طعل ةتاذذ نان
 لطي: نيهان تحيل زب بسب :زعامحا سس نعناع أكهلشمإل نربط هئادبع ير سطدان عج نج
 رد زائل ندر هذ دكت فذة كلا ل دقي اة ثؤللا طحت امن غ لجو هوم اننا ع انهتعا|

 : | تالت رس انملثننا مكتبك مرلقرشذ د :ري الث كم ضطو مدد كرا تعدل منال كاسم رسم ل 1

 سب رجل اؤننت وب لوس وجل سب ناؤنن قنص عن اصل او ناؤننص و ضيم كيم | ًاذص
 'ديفن ]وَمن انرانفلبث لون نتن ادن ازا علم دتكاج جس انصب ايل اس هرج! عجل اري نحوي

 كاش تدلل ذزماسؤ من معارط ان ثوكاط تعز رمهطخ ماش إب مند طبخ كل ام كز و دكان ركل داب خونسؤم
 عضدات مهيب نائل جلزبال ةوزرؤمددع ددعم مدفع ملغ خت نان ءاهرغكا ل انهعن دان غمض ل ميعتشلم ناهياؤيزمم

 00 ورم اسر يور موسما ع رز ال ديم
 هلل اذثومل اهرب لدول كرب ا هماناطبصل اقف ءانتكال هي ينشئ هر قب د نباح ن اكاد ارنمنعن خنوجئاذ

 هل ناكت بلد نب اىاربذ خا نانغلب ثاذل ليلا د صا طيلدر غد تةرابلع هش ادع وب ال اطن 2 2!جللمل !كلئاذ

 الكلدي :وبشنربا اال نب هاربا جو دم: ع دف عانت عل ذم ضن: خانفتك كلذ
 دلظنسجاف تانك اير ايف زب رش كانط ثلف نص عَجَب دذ ناكن اد دي بريال ىذل كلوا نا تل اواما

 8 2 ت هنبطال ان هيل اهبع كل زل جول ثلطفر مال ارم تضل ام تشان نول انتل" ناانأ

 3 رن مجند طامزثزول اذا كرهند أمس ءابزل انضابك دنمك عايب اذ عنضب ن ه3 ثول ادتعرتملعا

 00 0 انملف لإ ل طاب اني مضت ثلج ايلول طق توزع يه زد رام بسلا

 ..|هيمللنوكتزذ شام يرون اذخ إو تلا د ا ل هجصوإل دل انا

 اوس مَن امعاو دبش ايشنال ١ اواتج كلر اضم ةلانيك نيل لك »أما نيندكو جز هرابا ختم دعلا؛ لب ن فرت ثان

 . | اههتو عد تسصم دج نونو لما : انزع انزتزكا كول ال انناك :انثرول ال افوءاوزل ان ايدكس اذاننستا

 ذاك تجنب يعن ععزع ب ويعزب اسس سب سول ال ناكجوذثولل ثلث نوكو ءاززعلل ضن نوكبت اذنه تضؤم نال ذ

 | 8مل تلكم نن دكت كعمل اًنهيسوؤنعا خر 2101 ةلل اد نينا خف دلال ثنمد هج مزح عدتنركلا

473 

 سستم و دوه ناديا تال كلذ |! لزخجل انثملا
 هالولت# او هلواَممد لاكن هتنءادَعت اعبر رع رسمت رع هلعزح دز لا يسبب نعرج ارعرج م ل

5 
 نيح د تومدخا نحف ترف وسدتلا ا اومسهَوأْسس نائرعإناش ناوي دن نع جرب نا

 نب الوطن ل ضو 2 هو وصو لغرام موه اءاعلتلا م هو انبَس ثاماذ عسيلان ن

 هية حان مزخ اك ةئمجإلا كلاس ف ريع لا تحوتتخبسسم 0
5 
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 --- حجج عع - ا حي عع د 2-2-2

 : د ملا 0

 اذا مشلذرمنب نار لز وكله بانج مثل اكيرشح وهو تاواملار زال لعل لع اننا 0 8 ذا ظ

 عالم كوز لبن ترا بلزرنج هل كي لن ريع هل ماطر ن وعسر وتحل سم, كلذ اهبل ا
 تال جبو نونبر لي تعاسسمب ثان تلؤلع ناو ادب لون نم اكل بانحا اذان غرم اهل ٠
 نيامالذ كوله تضر افالذ بسسس ودعا نيج بان ان لل عاب ادم كيتا وسادات

0 5 
 ميج يع : ثني 5ع 0 و التل كبل بنر اهبلال تلف نون نحس مف نعد اوفصْرْعِبْسع 1

 انما يع يو
 ا

 لود جرح به عزم متارةرفضعب دهن عسب ىابالنؤمب كولملا ضعت ناك ذاع نم رَحَن اكن اذن ذأ

 ا 3 سلة جرت بنوك تير ول اعيش انه يبه اربح #ب ههنفزمأل را

 ٠ْ 2 نق انة نبتحا #سبب عت عيب طف دما دف :ازاَةطاسةط اك اكوسر الل لشن اكعَمر
 || انيك عيبتوا اليكس اءالكنا انه اطب ارتوزعشَي رالي وعم رابعا زك ولعدم

 ْ أ دنا ا عانت كاع لن اربع انلاّصن هدب ما عيماخرمي نعرض عبد عسب لف اش كلل ذ عل مث اطذ يؤ ح 3

 | ١ 11120 د عنب نبل انك نال لمني ن البل دان ناب الج الؤللاطتر بهن اضل 5
 :تنزنا] ني وَحد ب درع ز يراه نعا ل جيرع مثلءالَع هت النبعا هناي ذكييزح أ وم ا هإ رحبت عسب كادر هود ٍ انو

 انمأ لِ ايي عالذلار ن نعناونشف رع تحسس اننا دنا للندلو ناةزيداجبانلفلخانم اذ نروح انه عا

 صيت نا واي لمي ةلارلع طرت أل لل من. هي هثعا يانجيف سر دزه اهالغإو لئلا نر المن ااميِلَم

 1 اذا ايخاول يضهر, .ناعن نيب دنهل امد ل )يب سن رتل الع شط اديني عاشر ع تعبي هزم
 ٠ مضاف نإ انا هنن دا امد تصون ,اووااذ ازيا اكن ؤجعال كلاف نونو هر ثض طنب نا ياخ ار نبعل البد عجب نا

 5 لأ نلمح نانا وريم الق كلل يراد !!ةاَو يؤجل وط دس راغب مل ذ اجورلس دلك ض طن نا درس طقس اني نع نال

 كدا رس مل امنوا انغر .ةةزاكا عن دب ضنا كيال ةدتبمول وزب دتل من ءاخن ادن جلا نال لكك مولطجال

 انضأ لنيل د ابا كاتس جيب زعيخار تنعم رز ديب اسم ايينسال الغ كش لق ثنا زان او تش كليو
 السوم رك ناكد اذه الوز ارإذ بدن ند ديل ل ؤمالق داكن ايي سايالف كلظو نذل اذ انان ورثة ملاع ع

 انضْرَم ناكاداءنالخعرنت ف تحجب ام مال ندرس د ءالنعجعإب ناك ال كل ذد [يبسمب هز دن هضنمب كلمني لل لبس لذ

 مح تورو لل نكاد اقلام تزل تدل رقم ثق هزي ضع او يخون ةنكملَم

 هنالك نو 0 ا ل

 اين
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 كا ديب 20 مدلاَسل ةالتل اباد مج جرو نكلالهنب لص ن جس حيل ليز يع

 و رولا :

 أرقم هبص اختنا اهنا الل ل ف اله دمتم تلئرس نشنالل تل طرت ولله اهمال عينج نهناصئر ماسك كوسم هلا

 امرت انهيزرب رمز تملا هزي هاب ةلن بن صاف يدور ابيب د تلا ناثال الطب ذاهدتتنو
 ساند الب كو ا !مل زي مهن جوف ماو طخ ذاانلاوت ال مال ة جد كب تربت هتاو تيا
 ردنا نكد لق قرم لافت الان: هل ابل اطخ ديار ئكلا هت ثدو انف رت قل ةالوم

 إ

 ١ كنس اجو كرم هلانانل ف مه 1 هدا ع ظرف عرج :لح ندا سس ءنلَع نابل لبس الن

 ! 2| أك لاءافن رند انضم أنت ةندض كان ةفاخخال ف كا كبد دوحه زمانا

 [امسو



 اهات مرارا جوز 'ظفاوو "ند ممل نبه اجرب لع نتحصل او ىلَع عهد عا تضل اضن هنو اريك نسنحلا

 ا سا !كلاذ اوم ئعْنه رن اضام ما كج عج 6 اهرب ثوم ظل اذا ات نر ؤم ل عاولعل اؤولع

 اغتيال اناات جاع انوبازعفإلا لعب تسد نعدح رع لع ]كيني ذنفل اهننكن مشت بوطمب كبدع
 تملي ثاني ملاذ ادالو ادم تدلون الون ادا يدك عيش *. ناس وماجاثل اكولَمّرب هج رع اتن.ذبلَع

 مس دي اهرل وناءياّوو د د ئذلل ناو ماناطير او هٌرْبَ كلل وهم عاشند اعاني مريول اكل ام عمن عنج اعيرال امثله

1 

 ١ يجوب ايدو انبار جل اريشكاوكا بتل انه دانس انكق 0 ,فدجدو عزبه مدته نبا الت اكان ديلا | ظ

 ظ
 ا
| 

 00000 دعب رج شبنرغ نهرب يزعل حا نب يسبب دززحا ماها اب جذل شاق اذ ف ميا ذشب اض
 انتل ؤاوعشس اهبلشلار ا ديس م رب رعد ضل عاربراجرع
1 - 

 عدل اكل ذالتل بلت الات دي عاشؤل كيو نيو ني ]منعت ابداع تسبب شال ازع اننا أين
 دع مثلا فدان ىان ن ذرات تاك ادا ماني جان ناهينجرلَعد َناكَنال انني هورس مداد

 لاحم ادد لذاسنشز راجت ةيراخي ثدوف اه زيدا تود هم ارقوشل اصل طلت !نلع ل والراتب طر غ ن انجرح

 هنن اجدد اننل كلطذ تّرردان دس انسَربَد نازطاذ ربما ل 2ك ناك د ان ريد هرعوا ْمَممَدش ةدولؤملا

 اجابت المك ةرازاو تشر ززرابل هايج دالك نما دل اهيبد تّوبَد هلل ان اكن اذ اضامبنج

 1 أك اطل ف الاخ لندن ارعر 4 لاو سانا اص

 تاع غاوالو اءنم تدل زحل ورم اجد ردكم لج نضال انعم ادئبعاب لل اضل كيلنغنزب نإن لع اخكيرع

 | ين مار ةعفال ذب امل ثلفر]رحا 6 مما هعمل اك داواذ نانعبهَك اني هدالدال ان اميه هالوك و اطجوز

 | لهل نااه رتل ا ار اص عزل تان دنوزم ا كك انذ لئبادانسلذ مهل قمازلا اذا وبدت
 عج ْ

 يس سس ظ كيزتره ثيشدو جاما اذ 0ع ردت صاد

 طاب ها اختم ناز اونتمزخجت .ناؤضتبزطنابينملاأك . سس اقل | ان
 1 كو وصل ف اسييان انندرال نه زنون نرغال ةازج منزل قنا ولءاكت زج ورع نها ذود مم

 «يشِجبزَء وَ نوكدهتنذل اوال ع ناقل امال ناد شجر ل نسخ سو طسلَع نا هوب كينان تاكو

 0 وزعت جاع جتا سبب نجيب او طف |يكررب نوكيا
 ناخد نزربش ان غلا لَا 0 الوان الئلذ تاليالن ا طذتوهو

 اللا نذل ذم دير لكل ًةزمؤلإ لاب ناذوجيب | يني ناني ناتي رف ل اياز نام نمؤملاذ إو فرم
 خراج تطال ل تلفلذ متن اناا وزي انع تهتز لز عت بس: نيني َءَولْحا دنع | كمي .انهطئاطا ل

 كلُراَعْيَسَو كطرش كلذ انشئ ذ تنم ث نخاع ,هناناو نر اق فن نعيش نا ايْيِلَعح يدش اوانل مان

 1 طا اننا كاز ضوتلا !ِنِلَعِإَع لوفر ن اكام زط فرش اكعزم دا اهد دب بباب نعي ل وي ناكابلَعنا

 تلعإ دج تل. د ةيئاطؤ بنانا عااد :ولوافر امنا'نذ ناذ ان: وزجكا تاير ثان مط ورش لعن راجرس انما

 اب دا[ وليش اى تفلذ داك أد ليج عاجضرت خي نارا هت ركل دال ل انف تراث قاف ثلف لولا

 و 0 طور دال از أسال ات اش اشف, دي كي هنن ندا اذ ل كك7ك ةماتلابلق ثاني لمع |
 5 مهوب وبن اك لِجوْزع ةلن كلود ليقع جرير اونبلَم در ناد يكرر ”راإرلَع طش اكد ف نطو قسد ع

 هفضل كرار نان تكتم نذاآلا جةنالذا اةلؤت نمار نت باكل هيل دل ن الا نزف نيشان مزيل
 ا ايرمرم اًسكاز اكزب اجمل اكسل راهن ء انمي ن١ "كام هس ادي اع سلكي غم احمد هلوزش ملا دابأال جو شيال نإ

 اك دس "باكل ١ كاَو ل 0

 3 تحس

| 
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 م يل سر 2 22 سا ا ا ا 7 2 م م

 3 ع نحس

 | اه دخلي انجي رجرخد اوال ره نازفس هنا تعلم دانسال اذهب ا مهرش خلفدد عمؤهنزممنا|
 9 ياه وييص نعم ماواب د مدس ب06 د ١

 انخلدلم نزعل ةلمخ مههؤ لق نا موبي ككل خو لوط: عد (5 دنس طنعد كلم ديزيط ان دل ادا ضن ائككاطكدل كنا
 كس[ كك نم اوصال نكي + ندي زن د ةكان وهران شلل هضم ناشي دخلن دز نها | لالال
 تداول ان ندد كلش دبل! ان مانزل تل ركل نعل اوه اذله نطالوميج كلل كتم اف ذخانن امك ريادارلقد دار ادار د
 الا نونه ام هلت هبي اكلم اوني الانا كك حنبل زا اضل ل1 هوب طفاذ اشباه الا ابن نع اظل الد انللذ

 .. | ؟انل نلم2+ دبل طال طالق تلاد عتب ان الذ يش نو ديم لزم نبا هكا ينشب كلان ناهئاط لد
 | 8 غانادلانل فهو لم كه زن مرعدح اع |5لئبسس ن,كبفانغال الماشحةن الان اث لعبنا اماتدابجإلا
 دما انيق علم انزال ملح ميركل راف ذت هن دبع ا اسيل لرش ده اني اكت لن كاد اب اكرم اشم
 2| إل لو نعش انطدا# كلهن ذا الحاني دج زل اان لا اء اددخا انوي طبذ ذاللا

 شن كنان نمط شلش الذ إد بخ بن مشل ن اهو كيج علو هاش جل دبه لضم |ىالسل ل

 كاطن ”تلشن كاين فال قون ديال اشبشم انهن صال ناب نكارل قار سويس كح ع ضيم ذكي ئذل اهل اش( زهور

 اونا امن هند الوجع شلم طدادبعإ ادلئسنت ل نبا سير ساني تالاذييزم الا كولر رمح تلا بلفرفهجتو بعضو
 *”ار ل بن ا6جن اداما بتل اوبس اكبلال لوب للان ةن زير عمالاشل !كيط ام اينو اسنمتدل نيك ل هت الازم

 سيد نق جملا طدجل ابل زعدج أر اخ #سبب كال اذ كلم بابن اقؤناثء نه عنقب تككذردع دجال |
 أباك اكل كبريجااضنب به ب اكادنتد اننكولم بالج وزعت انداءرلا لص بايخ رو ذدج ئلع

 كو نعام امض انبي زيوت ارم ب لع #سمب لضفالذ اة نجاذ ئتعاطخ ل ننرمابالذابهةداكا ذلة للان |
 ماكاو لاهل ل اناث اذ هزم لهتعى د ؤيل ناني طنب ئدادذ هدب اكرر تالكتر تراس ل ف ال كبل ناد اشم

 تبينوعالب ضبا شل لشج بالامل بج هزم بطتوز كلل موال سبب نمدحازمنم كب ازد
 يابطت نفل قل اذ در اهدنانموجختم كرجل ان اني طع او هتبلقل اذه كف كلذ نييزعال امم وق لهب كرت راج
 تعلمن فانيلا اجو دان طال ل غل ايل كل ىف جل نا اهلذ تلال اكيررل نات مؤباطق موب مذ ل اف كاك ءانش نا
 الو ل اينال حاط وديا ناطر زوجا اكل لن انل بلقب هج يل لظهور ال بكعب كين
 لة باو زخات انزل او زوين ردوخج نم مخ نر ج وه نان لح ارش ليأل وقد اكاد كلها عنبجدنوب خيل ب
 :ع اول لس اشال ١ أك هدرا ند نتن اال لق ناكل كج نبد تا ضد ناق بك عجب نك زاب دانؤرلشم
 هزت ظيمرم بيزب ب مساطل اري ءتلق كلير دا ا ةنوججيل ف باكل رغد اصل نماسل هبا هنن ادجنبا كي نع وزبخا نشغل

 «ة ادبي رةييلخجا رعد اسر و مسلط ؤش دنع وماما الذ نريلاف ذرب نان اسلم طش بلاكت دفة نج

 نات مسبب مايل, بل اوم هذه ةعنم اد ذا اع كولذ هزت ذبل اوم تاع ريش د بن اجي ب اكللز
 طا مالمال باكيا امارس اك ا اتت ل امم اكول كال جدي اسم الم ةئل اهم ارمي نع و بخ شع نأل ل رعبل اضن

 د ينام داوم طبات هل د باعت نالكنب نموا انإاتل لص ماد يزعم لال أك
 كلوب تح ناقل ذلك: نب ازع ذي ير دنعج رع سن وكت امد دالدال انام انهن نرجع ن نايل ف عضد الياشولم

 دولاف ثّورف دزرجي او ميبا كغ غض منسم تدل ن نانيلش تم متقن ان هون مدبب اككيرمل انف منها كتم

 نا اق مانا مين يب انيفسجرعر خوخ از: راكبا زحباهنخرتدج از زم سمج دال ذا ان اير ئغن
 عرج بسب اكوام ةزال اكرر اكتم اف ناف نيب اهو ام ار طلن يرق نك فل اهئ كمدرب ب اكك ا زج اذان وطعت ناك
 |١1 هكا « | رو . ا < وك اا. الط ب ضمك 1 0 2 0 ا

 قت تنلذ لاف ةقوميز جذاب ادب باكل زمن اضل نتبع از طراز ن ونحروو نم يزعل ندع



 "يكرمك اذنك نر انام نسؤلدت ةنيبسم ثلث لوم طعاول اذن رجال لونج وبان اا: ش ىدب ن الجزم"
 تالت لص اعني إرخ نامإ يب مسا مد نعرض عن بث هداظ كاد دس أك تكاف ُةددّرناض

 8 7 0 >4 ' 0 : 00 أ
 رافي نوم هر شنلتلَعنم ادنتعؤب ل ناو ذدو زج تولمزسم اول وكي ل, ةمثال تاك عنج ناك تل ايات

 بايخ بال اع هنزحاو تلاها ناثن بنها انيا حاج اذنه 54 ايف درج نوال باكل كنب 2 : 5 ١

 قعر نندنا !بط طيب رش . تضم باكا واحلا ع ةطادتمئ لع ناكل رح دارتنلا يطفي نعشعاا
 5 - 2 1 ١

 يباع تعدل دب: كم حاسس ولعب ظاهنإ د ذ ضال 0ع از ض انو ذه لوط ناك يجي | اذ
 ا ياسو اة اوت اوااولا7ب اطال 6
 ,م العال ابناككن: تلا اميل ني يفض عراط: ئيخ إ عبواكن نبات غد | نبت كيد أو لش تلددبلع الم عش
 لف جاكوب ذاهبون زك ذضإ نادشل اضيع الكل انهت نس لكه انوْجِلَص ا هْسَو مناك بس ناث فر الك ابلع 00 : : : 0

 م

 | بضلا تل زرع :زنؤشاو تلو لجن 5 اذخا اطل ف. ثنعضنمتل امل اذخاناال كال ان هلل ان مدس انف تل ءابلع دع

 1 , ١ مطبات د طنب لراديو د نر تلا كءزدنهتا تعرب بلوم عساف نعزصل عنب حل ب اهني

ْ ١ 
 ظ قناطر الوب اذهان نعش كالا ناب انهي يني ننزل يسلك كاي زدزخانا مدي طل اخ

 ندا نوب انيس نع ئيذل اظثم نبني نا انه دلو ىنهفح ذ ذا يديكم ف اهل ثدلوأ نإ دكا زَماط تصنع دو

 طلخاناختاذ اذفإ ل5 ثوب باكي عالتكا لق هم اهنا ادلغتمش دن هزي ناب ريو نبع ع عبس ازد اذه
 | عمت بستة رمدخا نبا غسسمب اودااذا ومنعت مين بن و دلة وتس نلعب دن اوك ناو كبل م هدا لَ ظ

 1 1 ل لا ياسا || + اذ اوم! اذ ناو اضن انميشن مئلَحف كان نأ انين سو اين ص ىف ثار ان :نا الناظم شادتعسا
 لال مل ى أي هماءاتدازبالجب ايس تيراول اوبان ضم اذله:مزخا اينخاؤ اس ظ

[ 
ْ 
 ا

 أ كلانوانخاو ابل اهلنا اذان نلت نلقزذنعب اضن مال مز ط ناهس جئنا دع أك "ليي عك ظ
 | ةادز نيدنيجر ع كرسازعش ان وع درح انهزم امض نرد اخ حو هاحاسل امتد طور جخيازبا كام نلءاوملعا ا! كتعوا |

 .”ةتيطعاه داو عرج عال د ارح انصن ناو حسمت: يخي زادت اظداذ شم الا لع تاون نع | ًانص ْ
 ظ ” وسما ادالد نل ليتل كلبا ل ذراتل الطبع ءانعنأ االطإسبب ول ادانتنال أك ءاخزكتي مار ايل اشم

 | ةرتلت نت بب بعد نزع نيوز دخان دع اكل زن دديإذ طميزم عت ءاضا كلة دن هالو اذه
 ا .دلانالق نلاذ تارا د انف نلف تيد لين ااا (غراتم اكل هتن دعا ان ان نةتادذ نب دير حبه در ار عريم 0

 كن اكان لمد اسالجثالة رايز ذ ئون عزم اهيل رم كالذككسان كات ةدثل امثال 5 دتالوراخ اب ال منخل طنب !الرك> الو | اص

 داخل هاب دانسات تلعن ابن دنع لل اسمن : تجمتد ]نابع ال يضرم نبتحلا#بم نار غانش وزع
 || اس. ةلات قد دم الا اماواهكلج نبحاطل دل ناو اما رفد بف خلل 6 اهكلجن بح كعنس د تأ !انان انمادببصدخا
 | تالا عد خيا بتل ناجي عدن نعنع أكهداك دغش د ادب نقاط دبق ضر اج

 ا ياهخدذد انني انيباواّماَءانه ايادي اهسازكل نان ليم كامل ان خا نعت انبلخ تابع اب الل اصل فلل

 | * هع اكان ذانل كلاب نعت بجيزل 55 ذك نية كانغ نهنال اان يكراذاد ين نب ل
 ٌْ 32 اياك اهل او كاد بب لعنه نانيبد اهرب انعضرا ةلمانءاج !لَعهتف ادهني ارح اهتز اوذشكتل ويبتسم

 || نبتون ووكَس وح اكلمَراطنعر طن نيبال ا ةناك انضر ثّوخاةربوب اتاي تكلس لحل !لع ام ادابعاب كانت :

 هنخاتالال اكون اكاذاءاخل كلل وتل !ذ فولت اص نادي رع لجتر نع ناب زغهلايضنخ نوح #مب نونا

 | يت دانتعو )خاوي اذ كلما نال هو هلال بوبا تامل تبرم رين اذ 'تالهال لور ثغمنس كل نزع ان لس ءاخا

 || هونك مة يلم اذا امثال رلض الابل هداني ]مم اسال ة لا ةرشنخل اتا: داونتس ابن مزال (ننؤ كدة رتخ انسب وا

 دوج لد! دع سس م2 صمم ٠ هج 2 عم م هيما



 ةروسنم

  4داس ١/12

 ١ انيررخل انانبدمكنال اهو ش
 | نم ا يزن كا نةاخ اا 0 3 دام اةثنحالا

 ه0 | | 8خيرحام ناهد تيانوزال اهنزمزبط اناتركيآانم لمَن اركسحم نب لبان كبلَمّحانجإلذ تهيب رماد اونو كرم نذ

 .: ع | اص ل2 مجراذ تامل ورع اشل )نع اداب انه اني ناكر انجنض هن وكل ارغب وبحب بسبب كا !نمام الذ
 د نين بالو منبت نارإرسبلك لد نو درو ثان ن ن هوخاو هالؤم وهدد يدب نا ل لمنال ان بست ةءامئرب نا

 لقبا بيرن نما ل 0 انه جذب بنان له ةحراق كام جدال تكا كم ادب جْسإرع)َءاممرع وتلا

 اص يلعن حرج زبد بسبب مسرب يذاع دراؤرل نوي ن اال اعين دو كمان اهنا بتل اهن هوا هالو موه ادع

 لاخان كدلوثرهخارب اواريجزب او اريعو | وامخأ دمي هنيراج يد ينس روم بر حادا

 ارب انجي بايوم ثنرا 3 لباوُا كبش اال هزمزحا انخا امس طوع اونعائبشم ك[يزم ثَردلْؤل 'ناكاذ ال فْنلَولا

 تفله هذل البخت طئعالجر ل كلف كل هواش !بلع متن اهني رتب عزب ناطقا 1م اح
 ام با بوو دحوم سوبا ب نقولا و هاباككشو

 ديواثل اهوا يعتو!نخادإ ب َّىل !ةليكل اهلا اغا فران ل غس ادبمن م ايما ببر اهيل يب هلدو نحن نع

 دنا د الح داضر كارما كلجال ل اكلاو بخان ويحتل ام: حاومتوعع 'راماانل ارمزدال !نلهرهزكدورشخا

 تلو خي افالم كابالا اذالخ ا ووكشل اكلات ندمان ارم مرج نبتت مرحب هنو لملغ نككااذاو

 '”ةجاعهه اهنا با ام رسفخ سو نسا اسس كلانس عانضل اف هبل نءاضرل اذ تنجب تلك

 ديشكسيب بج م جبان عانو ارم مرحب ةمنل فعال اف هزي تانك الف عزا يل نو تدان شم

 انمار ل فرعي اهلي يفت مفلح وأم رماح هاله ذ ةاناوع دل اضلذ ا

1 

 انما ذيب

 اف عوبال انن بكلمه نائبا انطنؤرربل ست إرم مرجان عابس عرج لاهل هن الساس ل بوست دل در

 هلطلؤل هاتل ل باعن! بشهر بن عاب لزب نجي زعل اعزب انف زعاط الن ب اسس بكيان هشبل هتلابلع
 ابب ٠ ناحاس و مبوب لل الملاذ 11دك اخ ادنشم ناو نب دشن اكوا هاش ال همن كل جواضو نموت ماله

 اي نزل قوز نرخ ءاعا ليزا تلال فاتن !اميلعا تع سبت عال هل نع اجك اب ابله درمسحد هد ادي عرع لع

 1 ب تدم وجب "ادب لرعطت ادنزتديبعر ترك ازعل عار عضم

 هاسَعَص دام اا داط هشبل مدا اك تكلا لبا المدي 0

 ارم انيهه و دذ ناكدان كلذ ايم نثن ناني اننا مشي الهجن عانت لم مداح اننب هبال ما

 يلم او موس درو وسو يجعتاوب ماك مالاغد رمل راش ١

 هاما يب نب انني انين !بانخل نان كلن ارتب ناكل وطال كل
 انكبلسب اًبججشمل انب انتضر ادذ مد انا ع نجل انتل الرف نزمب اسيل ان ذ دات امداخا لل العلب 2+ ناهز راببلا

 و فرو دوش 5. الزل نشا اذان ريان يسلط ناس نتفادجمير دان زرع
 جانخا اذا رمانالا كل نانا لتتمال !تب هن ما تثرلسةل طنمن رس ياحلو انور رغب حاسم

 .كلباأ مبالاة الشال اوك راض اينبحالَص نيم ذيل كرمط

 كال |لتادةلذرتل اك غض الغ جفت نمتمان ب نيينئاززس يم 8“ الا 0 نق ْ

 نجس نيه ) ئخانضشعن لن اودْطنَع 0 يح الراننوت هن ادلم ايت ل: لمتايا متل الع !نلَع

 نة زرا د لست هلال دنيتي نفح د1نانه د3 يدشن كاهل اننا ناك ةؤَساط اياك هئل لب

 ا ا يل دحام تار اونا جانت ئساهب جة ئسوهو رستم كدلد

 .از ة حسد غيظ ضرختل اسسبب بنز هبل اح ندع هن ئلاباقزخا يل اهداء ايبا اهكتمداهذل كييف
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 دسعلا

 مص
 0 ظ
 كد 1 ع م ظ5ظ01110 هك عاجلا 0 1
 نين نان ىنداجرعاشولا رع داتنألا أك بنص بسم اهداه دهس ومدلو الت اكواد زراف ال مل عنوك ا
 ربنا طدط اعد اكان كش ل نقل اجا ال ارسال انسان دش قل الت كلب اك تا

 ُز ا 9 ,باعممهر, اطال شد ئاذذا: وق ينال ككل هيرب زعرتي نعد١ دابلاولو ا 7 ١

 تكرجر اجالافتلا : تهون نان نهيب هد ك كم كل ف دال دال ااه ناةدتن ان ااص يتم و الم اعين كرش

 000- نعببف كلفانهثتئداذ تعبد انهما دلو ذا تعوب ام ل الام غيرو ءانيمدوبرل ماهل زيدا

 اعل نر اكو بح بعامل اننا هلع تل ل نعؤب ال كلذ جي ل ينك ناودضز عدن عع كل:

 ل ل امن وكل يوما لذ مكئذل اانهزئريد اجت

 اع اك يي بح مافن الزاب اناهَيَو نول اها اهفيلغفل ار انه ان اكو اهون نير ةاهبخج
 ]الن ءاهال ل نانيجورَكالْلَجلَش انشروا جاساننع تاندانه دلة ثاندلو انطزبإل دلو مارتن ويوم رَ

 نهد كلب تهنع دن ذاول ا اًهككماذ اورلولا هن ند كيبل إبل تدل انفنَناكن رند ول سونعلال ! اهجرزت نحال |

 اذ لنزاطدالل/ نع ناغي اكان نفت وعشت زاننداو ييغزن هن قدض اش جب تئاكناناد نج
 اظلقد :انزعرتميا د يع ين ورح دي ةااتلإ كيم ع

 اكتم ملة اتلدب يضل ذل ةزعت ان را كالو كابي اضن طال انتهز سوما ١ ا 5

 لعروض: متابعا طم هيد زاهي داس ةنةوزلا بن دلت اهيل اذازقال 0 ا
 017 اين رافت دول اه داس زن هارت نانيفنبنمازرس هل رقة لِخَتِ ابل دور

 طلعي اله راد ا'ينعان ةزتويس اذ انافدلو نور ينل 'ءانبؤال اؤكد انفي ىذا 520-- لك 3
 0 دان نيترننتل اميل لا اوفرنا اًواش ن اواو اًءانس نا م!ىهن اهغنعتن لم اه دلَو تال ناو

 0 ناتيفا لد او ذل لزوم ده نس اثبت تفل زي ضني ف انج اصعب د اّضإ

 كداذاملوش تالوفزبراب شال ملل بلع ةئا دنع ان لا تلؤ نجر دا متن تهور تبت ١٠

 0 اء كي ظنا له لدص نين ن اك امي |نل نتف ند لصد انهال م ثان ناهس نا

 وس درب ادخن ع جرضفل از جوننع دعني نبا سيب ثلا انش نانئ ول ايم ف عبس مل طم انها
 ماكين الا تاهؤمإب اهؤمن نا اناث الذ تال تدلوفاط ام ]ابحت الجد هزات ابنا نب ايو

 | ديلا بي وك ظنا مجسانه دل ناك ا بيض امته خ تقف دانا اننا مَع

 لاني هيمان د اناناثلشن تدور اجحشالج طل هك عش :ابنينا عدت دلع د عزع طالع

 3ك ( ةةالئارانرتا ابر لجت كدت ا ادعي اسد رابزإ د يجوع الل اسسمب تلح ايم اهال مال نوكب ىلا

 لح دلع ت دول العا اب امش نايس اوشل ناني قملَك ديت اهككاج اًئبْس تدلزرل هنا انشاناننع ككتايزش | ظ 0
 شاد انهن ابن اك لْخلثي اجزم تانغ نيعزمالمل هامل اككو قلغا امثاككالف دنس

 04 ل ااا 2 ا شلل "3 دلما زرنا : عا
 لس يي 7 ا 115 تيتا ننكر : كري كوم 0 1

 اقل 1 و10 0 ا 5 00 كولن عا اذال واف العش

 ا تهساكرانهرعدنما دجعر ل همر اسا | بكي نع وجت دع 1-7 0



 ا

 نسوا بال ةرانلا 0 2 9 اهنهزغر بحرب رع داحا
 كفا ونادما ا هوايا وس ممم دعم م

 ات :ملرزل تش كح بهذ ال لوني مالغؤنج للان اطيب تلين مانلإ بكندا لعاب باكر

 : اقراتل للم: نزلا ادن رات لقسم يرحل يبان بب 7 بالا اتديبرئت كيرجرمدهربلا

 د طا تناعادب ضاره مز عرلا اك رطتمالزن تنحي ايل اهنال ذاق ةزح ياي

 لبا طنا مهبخالس نفاس حن دق دف اً ناكل فرات ا الني ع علل ضغيرعة دارو ا

 اب عج باول ابززضلل ع نابع نامل 0 موعد 75

 وفم مزز كواملا طل هللة اتنل نر اخ يخش

 | كفانا دند يموضالطت هللا هلمام سرس تنوعا وريم مساك كيلر ولعت كلؤلتلا
 نعجة م اي ا اورلانتئال ابل نارلعتناخصال ةدئبلا
 كب اكشن لني تانةتاخب رعت دع نين اةزبج منعم اذ اطيز ربت ب وقل
 | عل الارث تتارضن ولن رتوهق طنعاو زائل كافل نإ تاني اهيا: زيك ميزت

 ا عين هراسسمب توازن الطلة لاق ابن يدار هنئالئ جن ل مط اذ ويكمن اي دسلا وهن

 | وله اول امنؤنمأل اند منتوه كاسل ابو لج يزعل اضل حنبل لهن إلي اضل امل اضنزكرجتحير
 ١ | ذهضاك تح فول اة نرد ان[ اد انوه وطنغ ها اذ: ثمللو مجمل زلازل وكيد تب ان

 | ابطا كلا يجند كولمب زبيزم تلال سمرا انلاكا ذي رج خلد هن دنس لهو نقدل هند غد
 ا كناصلة يهزم عيزتلا4ي نم امج َءٍلطَو َصلعُنَع أكدال اضيرحتناو كنان لوني ل انما نس 5

 ' | اهانرلؤل اغلل ذب روز: لكف كلذ نيوز ثَريط متم ذخاب هالْؤَم ناكل ذ مل اكول مؤطعب ناداذإ لج هزعر ات !نلَعهتذ ادَبَعإلا

 | ةاجزب ادني دكا اان نلت ضزذ تاكا ايي اهدا اذان اهل ترض هالو طخب كامو امرئ دان ك ولم
 ا | كا هيوم كلف اهاؤم ا كانبرا ل ااهمذ اذ ةزماناجتل المك امن تل هي اتعؤب ان
 | انجي ايس تيرإإل هاوي اف سامتثإ 0 ب سمسا نمل اه ْنْشْبيَو تاككاام

 ْ نتن هنري مان تس اك كأي )تاز ل مع دعا كلان هلل اءاكذ ١

 | تن[.3151 يان دس دل انخزنمل يرن اتبعي هيظ ب لفل اهلا ة وتنام ةنادن اهئ ازعؤ تن نيو اسم
 | نكي اكد كين 1 تا ,.: عدت هاي نوقع نامل انيَاوَعَعتم نمل تم ”م نخابا ان

 م نمبر ل سبب كلذ ل ضبالل ةئنعج نرشنلال لعل اططب ك واف 0 يل انللع

 | طز اءادا لواط عدل اعنف هتلر هن ادع عدل اهتز نادل زرع ثط هةر عمد ززجزغوبشل !نبس كو نم

 أ تان طن اذار ادا لطيجالن بسلا زرزكوندجناداناذال نت ان زيك لسوسةملاإ نافل دغر خخ

 هين ارنب ناش انتذامامداثثنا انثيرملا نال اة هزتوه كبسم منزل هالالعن وكت جزع قن ايون اف

 مو 08 نحت ان زعاة سبب لجبل هالو نركمةلؤلا 0

 0 دحلف ءانينرتصل فل فالس كل قزتدخا تيب نعنع اك نطلع ل لاا
 لذا قي ظناحدطف نم كنان - يي 0 كل
 ١ 3 ويسب يدم نود والاف هومملغا كسل ا |

 .| ماطر قاناقالتلا اع هتادبصوب هين نري جنع يك | او كب اًوهن نجومنا درج
 ؛١| انقاحااكلل !اططنخلل انقال تلفن ع يصصمدخ لا سدا

 فنية: اكو نعاني يطع زح نعيم اتم كج ةناككزالخ زا لاني 1

1 
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 نس تلطف هانز |ةوماعت غال اضانل ل ؤم كلن اًهنهرم لل انزل يعرج لك دل لطم هاد ١
 | [8" تاو كوخ وهف ثباالك ثزجلاذ ةذعتت ال كرجل اوه نمل ناو تانتنبات لوخا انك كالؤماننم

 | تناك هر اكتم اض قاولا امان لن انتل ادلع ل ذال منهج ل )نوب ب دن زن حتر دهيم خلا

 ْ زمن قرم وال قرنا نج نهد اذن ل اغا مش وز موبسئ نا سول بلح ايمي
 0 انانمنال انّمفل كل دْلَمل هدمت نه ا, ن وزو ا ور وح بلو امال اناا

 | تغب نس هئءاتإب ىلاعت هلال 3 نابارْشف ضمان :ا همالك يرزعال اب مع مار لح أند مسئالخأم امراكَسَو ا

 و يحس يي ْ
 انو ناك نيل اد مي نسب ناذإج بغل انج راتناذا اجلا كور رملؤ دف اًوبومعل ايل اش
 هةدرعب تيوعورت | خام دهب رع نغلق رخازعديخ أك م يتغلنوف بلا اينو ناتو ان

 ْ نم فون زا يزعل ب دخو لازم, ازد نافل بغزو لون لم لب اكن

 : 0 لت مبيع ملحد انامل ثوف ان ليلا

 ا نخل اداطمل اقتل | كيمِلَم تناامت اومن رمال هنغ نلف تبلج رسل ل اقن تب اذ ريك لطن اين اؤم زم كئادع 1

 | تخف ةرعت نم اتا رعرج ارب يخ سس اذنبلاو اتمد يبل اوم اتمزب فخالاو اننغ اله زسز عوف ان شن ان انتل اح ىو

 قتاسارج بابا لولا لول اوهؤطعل/) راش اف شا بيب عدو ةفينحيمي نع ن انس نيزهي

 ا قلع ايينب زد م يي: مخ ال كاف تم ليتل الوم لذ

 كس لفاوثتلا__مد ب 4 تطاملاعرناتالا نبل اهواك سدا
 | طه ذالاطلا ادن عئنعا كلتا ءاشلا ايل تسرع 2 انعبواك اباد ان دع

 لفل نصل از دييعز ره زغ دع بم تحايل داك اقخ نيب دهان كاد نلت كل كدت فلن
 لعادل ءالنل ل نانإلهّن ١ اكان تامل كل اون "لوول لرامز يس ارضا قناع هم

 اظيبسإ ايه كيل ناةعاطل اءندل افنغيانلل ام 6 هالو كنج ام 'نكلا زويل ذ كاياش ادع كانغ نعي

 يضم اوماداد انادي نق ارامل حبش الان ض ننال لل اخس ْ
 دل سس وسم اظنلب وعما ان كلن ذا تل كلم اضن عدس ومن ناس ناد اكأ
 نعنضلب ال و ل ىنإن [رمدحاز مثمنا طط كلف انراتسنو مل !ثلَع هت !صشالوندرم ا

 - ةضط نلوم

 , برفانغلالاةؤشل ناوباخا بئاثل امهانتك خانم
 ةلهزناتتوزضاةناجو دزجازفتعكلا
 اتضا نورنت 5-0 /

 ادخار ”ااتذا

 هنآ هيي

 نال خل نتكلم
 رفضوا قا

 11م <11 < :ءاطلاشا انل ينبع سان الوفا
 مناع لإن ن ملح

 ل تل انييبت د ب ماتم

 ل كا دهس دعاو تازاو مور مقل

 تيم ا ب يي رجم م حج 00

 00 اني ل 2 يس ال جرس 1
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 تن عدد حو[ ميسم .دعسلاب اج 3

 كانارع !!تازان ناو رتل

 اذ - ركل ادن شال وسر تنزف عشا رو اكابر اكو اي نشب ايلا

 ساو ها هس ا ل املا اًضئالكا د
 نا لال ايضلا رع 00 1 سس اع سارت ويلا ْ ا

 0 | تلااعإالعت اخ اال يا فن نال ياناو مود ماشا نوف «تساقلا| /

 | خاب أم هع َعوا ابر سناكز ف كادر مام! انتل نون ملل: مندل العب كاوابثن وس تكاؤنما 1

 مضيان اناطتي رنة تنزع كرز اؤموثع ناكر لحقن امخ عل فبكت مان زبد نون اجيد
 [يشاربرعام |يازمةتمؤرعتيوعؤااًييتناكنمدرْم تبل 2 رع هته فن اؤزل اوه ار مد ايدك يالله

 كاسل يسالني نكت نأ مب تكتن علت كمال ريكو ننال ودن عيرئط |
 ْ ْناَدرِعتَلْلْة ناكانإ ١ءتلازاف ا و 9 .وضتمأم ايا اني ايس مظختي مناقيش ا

 02 زباب يدركوا كاك ل لبلاك حعجت5 ابل ةولج وز ماسر لنه لاه ئنكن اك ا
 3 0 يكل راو لع ءاطنتغ هي لكل اجور وسع 30 .

 ا كرما ماك اًنلزدإحلالب حونتم عن الزور ميل كبل امتي زن لوغخ ومد وس مر زيدل اقر اطن اكدوا صخ

 0 اولا انس تيم 7 ِْ ا
 وام للم يوب ولت نلعؤداضل اعدم لاوهانهو +دنزفاطلا مم امج وع مت نوط يزل كد هزبدعت وكما 5 ا 0 كيرلا نمد ا

 ادم مالك ا اوموصن اول زم نوك انهو نوغلكتيو !نوموظَيزلالَعَو اتعب ارعد غلا ذ ذاؤاف | علا اوراخان امد نقلا ١
 هالئال انل ار ط خيو زبالا زعم ول اذ امانه ضاؤخ يرض يؤلل نين نكزا مك نظو عمونمزاو لعن هللا : دعل, مولا رعت ركع |

 رضررئللاو ةزجلامازنلاو الخ ةيموتسملارابخال اذل الكم ةرانوتل اكون ارم ههنا انانلكتا نازي / مورا
 اهعشو آلا ان غلكنالز امس !نالتلل ذكي ؤيؤ نأ يلظ انحلال اناورد دان حمم طا ]صولا قاماظام صار

 - مب ره ول 110 7 دل يور '
 متن ملك تع قتل تدم كودك مهاد جنة انا بيرمع - د يما 0

 لاي يح موتعلا لج نختو ثمان سون هزغلا نيوتن مخلب امل مايا خل اك تاب لق 00
 > عوطتن ف ةوركذ اهي اكةذاّقل اذلطلا يؤ هتدادخج مضاد انطودعتسلا لع دقملا|ةرانخا اذاباؤلاك اناع
 ْرَلاَومطلانإ
 ١ فنا ذاك اثورنإل تان اهلنا كتاناةددنملا يالا ننس اضمن يح نان سن ظل ار كفؤ دان اعراس طاح



 اتالم لدن تمنى حاالت طمس رند
 :ماضكاناركر املك ف هاثلزنا انا اهبل اذ ام

 | 0 0 ير شاور هاعق تاب كانك الج
 تت 6يض]أو

 ليت ويدل نوال مواز نا نيل.( 21مل هكا هما تكلا

 | نونا كراطالازال ابك لعرب قتلو :ترلكو نكون اباه دكا وتلا وننلا قيداوز اكرم دلما

 حايك

 ا سو يرو شب طاطا 3 ايضا رف مأمن كرز
 َ ا نال ضمدبالول بدن أيميداتلازم تس سل 0 ا

 لترمان حا الاى رعالا | وع مكرر ةراكزماب باق الخلايا نشب :ودجرإ ف ةدتعنمدب اس ثلا ازلهرنصا ضم شرم وصال بكل نيو

 اكيلالا او 2 ْ (نوزجيلعش اج اانشكلان عجن وتعقد انتي انزع بلا بيب نايا ة ذاب
2202 

 0 ارد لا مسدسات ولا | | ( ننقل ضتل و يتلا خبرنالكلذم نإ سداتلاز مخ ابل الط ِتدَصْف لاك عش لس سالو |

 0 1 مس ١ اكؤرخال ا فملزند ابدل او نانن از ننال طا نهجه جما,
 ب . 0 عن دور عفو ماليا ل صاب خال تلإلع شارع لل غل نزرسااد بح مَع يي نعل نعلاضمنج اع

 0١ 7 د / 0 ا ا يي و 0

 | باؤب وباوم هدا نإ مْوَصلان اهدا جلخ اخاَو ئ او ةوددلإ عربشص: طع وه وءالعإيشل اءانَس

 ناش اا ملاذ كاي شن زنا 2: يزل باق كاسين وااو ارم ترافل

 يلعن كاملا اب[ رعش الضد نلف انل' مسا زمدحاِلعسابص تب ازمير ناعيا تال |
 2 ادؤدايالللع نات هش امن ريد مال كلن ن ميتا لت جنك اهلا

 2 دب انعتانعلع أكدت العحِإَسولاو ربع لس سال سيان
 هيشمادضابن اككتمناطتبشل اصاب وملف نانا باص الان [تورلا' هلع شدا لئلا ىييرتسلا

 طع اًصناَمل الع ةرز اوملاوصتدا ةنتحا م علل كت دما اكمّهجو دوج مْوّصلال انش الور: 1 اولا يخللازم

 نب ابادلا مون اهل: نادل[ تلم املا ازا ةوكدو نوكنئفيةكلو نفد طيس افغنس الا تبا
 اج الانوكو ءوكر ع نر كال نكات ف ءزخ#لاب عوج ازعتج أك, انمكام عطنتاذابلفلا ذعن مولا
 الوصل الوعي اننئدار ان هد ازال ان تناله ارجع د ازعز اكن إنعاش اح اطر لس قعر كلنا 6ص

 بيتر ءافلقنعزيذو هراظاٌ نجد عامل نإ زعلك ادججبب اي عاش دال انه أك يلع عز

 اك نِلَعْس إس شالو تلا يبل نط تنم كو زمج د زعرا جل تضف رع جوز عوتال انني ضن علمبلا

 موسم عموم نم دع الجورَعشالنَمَسِم
 اهتباَحؤال ل تيءللعش اربع ا وين عان اططاضجيزعدتمللا كان هيو |

 را ليو اف ٌعاصلا ف نولي نا ان ازعاج! !برالاغ اان هزمدل عم اموسؤم

 كاس ص دوش يزال اناا: نمهباوشلاتخ ان نأ بك شل هين عيطاكح
 نط د داو دقن انتم نها ناتو متن نسل
 ًاقايمن لوز راظالا ءاط دز كاربشا اهدنا لبو و مابصل |اإاللبعوزعمتل لزم ؤندونلامهراطشفس اةوماوغل انتا

 لوصحيصاوغلا اتاي ءاغلن عرسه تابع. شمل النمو ةاشافملا ءانضطنا ماؤلل ات ار جاكلوغبعق رمل انباع

 ع قرماك اعشاب شعاب حقل بطل لااا انكم تاتا

 تاولاهرم اشف اول اماو نامل ايري لول خذو ماز كلت اكهتدادشخيزا اتسالاوبق اشرح تيلاو فلل نلا|

 / ارو اسمر اا سمانا ارد

 نان صؤلاد لعوررلا
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 هر 3
 ةكمخ
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 ورابط نال نما جيزمهئاكنعَبطاراص اغاق عربخن ءاغلازهجماءاغلإ ضل انولخَو ازال ميدنوشل نبع اال |. و
 نع مور ط اكن !لهثدادنعاقرنني م كرنعال عوزعلوج رشاد اَومثفنكنع نينا اكناان الازم هللاتنيوه ىلا ظ

 لقتزع علا 0 روصمس قمح و انج زال ان عوج انيرلزال اية كتل 00

 موب هسساصز مله لعس ادعوبالاذ ىو لان اني ظ نيس وبن عب نب رننمزعن انسب تن ع لل هيركَع 0 وعل ف نالام ناك كنا

 ا« يان انشا اانا شي جيزي داقشا ش6 لسا 20 نايا: ”زمارط م

 اجو عملا أك ناننالا نتج اهب ام لان للا عبلرطل| غلا عب دنا د نعش تا| لسفر نمو نر موم أ

 ١ كولن [صهسالوستل انصبل اره دعش اربع رع طش اربع ز عنان لتعلن تجنعا ل تن ادر الع يضل 0

 تنبلارب وعيب امىوعتبلكالازم عود ميج لمتد كرما ته زجزل اطر إم لعد اكئأق ةحابعَف وت امضايكترك كوس ا

 الكوت 5 ررجج اخرا ذزمر افيتس اب ضرنكتد بل اطال مصر مل نقاش هئهالاب بتاع هد انج انعلكد ماكأ سرب تاكا راد ام

 طلعت ابازعمش ادع رعنب تالت أكبزغج ضناها 00 ا لسمو نركل هت اهحاو لو اعملا

 لافنابترزعإ تاب لعإ جرح ال اذد نبع 0 ا ايلتس 1 بلا نس ْ 00 جف ناي لاعىا |
 تعال لاف تب لعشم ادّبعجا صد لعاتسالاان ورمل يخش ١الا فل نجر دكا ء انتر |م زيك لطم فرع هل ن اطلس ادعس

 3ص زعدبس نيوز تاكل ضار انيس ئاطد عين ل يب يي دتضن
 نبع هاابتع داعين الاد اسلي انعلغأك مانع د اطل مطنش ان ناتج ليدل ]
 داق صمش الوداد رهتبجف نمش كك هس اكاد نؤلكاب اًسؤع اللات اذاافرناب تتبع ْ

 ملمع شلثلا مم ع
 دمنا درئاذال اع ماس بصل ف ئاَصل اعمل بونت اَءْلَجَورَع شالو هرتيالعش اجا سوكتع

 تظيرف راك دو يزف وشير ةرااومت :ن الون ىلاظ هتدانافمشبلف هرب ةلادلزاتلا ْ ظ
 ْمَسَول ادلع الحسان دنا ساي ع ظ

 000 تاس عجن! بابتسلا سبأ هد هاو رذاذ مانتّصل عيلض وبطن نايلي كل تادشلا ثمان || ظ

 يعاني ساجسلانجنلا بمد اقلذنو اضن مج مضيفا حرز زم يؤابيرجت ب نب ورعد ءاجولا ا

 ةلاشا اشراك عشك زصشانو كود ةنّومظ منين ايمن عرب جنيت ادب عزعبلا اغني لح ازع ةزجلا ظ
 ةولشلاءاظنناكرج الز دوشل ام اسهر نافن اهعانلمفنالل هبصرئازانؤر ا انلذث انناجا[ئمامت لاافف ءانْساَع

0 
| 

 ظ

 نإ وبا نبت ككزبوط مالك مابتملا عل ان انا امج تفثاكل هرتز الولسنإا د راق غل ف وللا
 هللارئ عامر موطن موب ميل نابل لتي لع هل ادبعؤباث هل ةرانه سمان عر اةنبانععباَجانَع

 ا ا ل ا
 ىفاموبمانمزم مسك انِلَعْسِإ[سسانوَسل نيب متجالخد عون ابيل رتختمل انتل عم ها عرباج

 0 الاخ انهزم السلاوي الن اكن | انسحب رغت ل تيناكتسا |
 نعنربكسنبعهازَعط ابن ابار عيل غلا بيب ول اك لزب مومن كيزل خنس ءاطرن ناك نانا تعا

 ميل مثداثبج ا اا رمل عرش اربع ازعر انجن ل عملا |

 ديل ةرتل جنبنا ازعل ل عمشد 0 ربا بش الغ نع وجنة نعل عنبكيتز ع دعاس ذللا ا

 ختاما ناجل نول از كتل نادال نكتار 0
 سير هن زيا نعش ادبعزات تهت ع5 امل فز لع تبسإد ظفارم |

 هل
 تابيز و رافال لاول ا داج هروب ارا 1127
 تيل شارع اك نب اشملاَس سمي تنل علاج: عوبلات عسفاا وك نطتلاوحا الانبا رضضعا ا ا ا الو ل مالا امو | 2 00-2 ]يد 3 محلا يف رهام لان نعل ءتلأ

 ببي سس سس ل سس سلس



 ندعلانالرثعمل جرف عاج تمرح نكي زلشل اناسلل يعلو اببومسمل بصل امه ازهفانال اف اضلادلعزءإ

 2 ب رواسب اهات الل ناسي 1

 ١ 0 أوكل لعل اك عويلارتسن يو وسخ حل د كو بكُرب

 دج الاف ل اظعاو تاوّيشل ازعل اننكتالاز هند اتم ةزحال ادثادخ إجلال ددلل ذنوكَبواًوباط امج ام ابك
 000 انلعلاينب ننعم نعبد ةزجل اسك ورشو تاتا شرت
 امانا مدرس رانا | غال نرنارلات امهزاكهلئالصنعين لقال اضلودل اعلق هشدا]ص شد الوسةولاوثولنيغن آجل انمنارلتلا
 نام ين رصلو رص |كالمداَناطَسوملادئ اش إلسا افعل جز هزنكا يس بمس 40
 9 2ناصين نما تو مدع 2 انملضف لا نواكإب لاو رتطسل اعمل امين علئ نبذل عم |زهزف منن نت فرج لازم

 كارير سما نع /ر كك 3 توعد كك كنز مئيذآ العب كاكاضلا كربلا نمالث قال ةشلل ذهشا|ّوضف مقال هناكشلذكو
 | احب نيراصل دف اوارما قضاة يزوج نمو زمان لاو بلعش !1 موتا اض اص نجزم ءازج انم يعاب دفدص كميل الا فشا فعدم
 [ثددعد نش نممدز اى | .١ اقام تا باعت نكرط زد اتلاوهطا يخي زعير دبناثلاك هتف ماا وب اع ال الخ عئتسل هللا بجلال
 دكا درب تساي ن نيب |[ ةباتلاةداتلان ازمدئلبلامشسا يطب ثسداَل ايلا قلل اك عولازمن ام اثم خلات يوملا بكس بلع انوه
 لدعم وكن را ١ تدك يا زعتب نمرع إو تلا 1 هوجو تتسم ةعابدتتمل دا ايل زم هند اريعطت

 كودسب ريلظسج تام عدا للان رات ننزقزعجتازلا يب نمنع نايتس زم هزشا
 | عوهل لف كرتين ل انضم يشوش اةلبج ا من ومص ىلا: اهنماوارك أ متجافوشلارم [نكاننلط سكر
 ني طا ةمدرصاناق اعقاب جفا قد بجو كدبجاو انهسْحَوا غشضف هج نببيدا
 الخ تل زل اوزمتسلاوضو اال اوم بدال وهج اذ للقنندالاو صوان مان ءاشناابغلا
 تمن اظيّيبنلا ولان هتدالونلر نقلا ةَراَفك نب انش نيهان انمي اببض جالا الاهل تون

 ) ضان بماشم ناجع نبا اضل اج نال ما ترضخ ا ؟ضاؤلانان دمج اذن

 | لح انضم نسممل اذن هش نوط بج اذ ىئاعل ارججمائ الخ اظثؤ نيب انلم نيس ايشمتو اوين ناصر مستمع

 | كو يكس لَ اكو هللانمنو نيسان نرش ابتض وجت نج لا لما ضاا زك ترب هد ئمديف من

 ) مفلتاذ كاملا راطكسللذ مازلت ماينصت بج نم كلاش الان ءاتط ابد جاو نوجا دانكو مإلادشلل

 | أ مزيان عذابك ناكزن لا مثرالخ بج: رياح وضعك كاد

 َكاؤَسل !منمكذىلاننمطال ان كناري نا بجاذ هانا مموسو اثكئ اًسآتضن نواب اه اهحاضو كس واذيدَص

 شال جافدبتملاءازج سم ذلماكؤ شك كان طاف سَ 0 جاف مإ انانغ ءاصعبعم نم هام بنس 501 ئسينشا ايلا

 لكلذلذنبكانمالط انكر غابه كين لتاذدم جتا ننزل ست
 الضار يداك سلوم ةاسم دك كال

 وصف اوما ماك جاو ف اكنعال اوس تجاور اَوص وونرك هدف علا

 طاب امي ضرابازا نها ماعلا نبت وصوو نونر شر !مانازم ماياذشل عض الاموبّهرطغلا

 | فكاتشن ا ا ب 0
 نيو متعمد فكي دل زج لد اب شن اكو عازب اتم اهدابزم مناع لان لا
 | انين انالدعءازجاكك لدرس لمي انبي نعم ااذنال هو اًموله نانهمكرن ماس اال نول تجزع

 منهجا لاوضل اماما ماهضَبلاكطت,ازجبمغلاءزنسق مازعنغقلاو سقم حاثمؤلاو سمسم عفا
 ا اضم شرس لاوثنمماناننش وصوتي  ماناوسونبشال «نبشال اور سن اورامنجب ب ٌديوصفرابخبا

 ملا اهجوادزذإب اا ولي ونال ةلملا ننال صام 22ر6 31
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 | .(] هراطق لعبصوب

 1 ضم 1
 ظ هردارءر صم ات عقل |
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 م اع عرق د ببنها
 5 باد كر ن خالا

 ل يصر. موق 1

 ول اح مد ادلح الا لَه
 مهو ري ةدااعس

 الاف مايل نابشم

 نزنود ربو هداشتعال
 0 دانية مراهت

 هدارجلا مسيسولا

 شم رلاو داعب

 ؤ
 ظ
 ظ

ٌ 
 إ

 ظ
 ظ

0 
 لكَسا ازومر

 لجل ىلإ ذعشا

 هما سلال تضاكراك

 رولصلاندمتنانع أ
 نإ ءارايوصلا |

 م

 «مر 1 5
 ص

 يفعل: نم[سلات - درج ع يا هم م
 رظفازم كِلزكورضقبعلل نرْبْنَْداَح دانموصلابو وه اذاذ ايل انين ابد انل اوس ماك ضن ذابلا امو سوم

 ال[: مك اذا انش اكلك رن رج ا لا

 3! فزح [الاوص اتا اختير بطب دكت ادررطاذارت اجل اكلاذك ني رتنلو سؤ طلال رحالضا دخن
 كلذف نفانخاف 0-ما تع

 اتزان اجل اغلا هنطض بل ونفت اهرطف ا : ناو ان انك الث وو

 اضل! تن انطفوخا نازم مفتي ايم كتاف لون ننط اتانا فل الن ضم لاجيخ ١

 ل7 اهنا تم نبتع اذح ا

 سر نعزم ءافؤا اًكسان رش || . أ

 وص نوزحأ ال ةووصن مولا |

 ا

 | ةانع ولبس 1ك! نبت اني اصنصحَي را ثدَع اداه دان د
 ؟”اهموصح رانش اكمل ببنعزلا اشم الورنتلا انسمرإ زير الكل ذعر تيل عل جب غاي طفش ا ٍ

 نكاتافنعببجألا4 عع ين, جاطلر ابغا ض كلر تت لغم اتسعت اه زعزلا اصمم نم اهل انعيزامدنم
 يول يا وو

 ةكشلاوب ابطباب ذث الاهّهّتلاش د عانم عازر نوت وتب عمن امرت مدماهصيساتلا وع جترابزم
 كابلانل هز اطمن ماج إدا ايتط مدواخ ذم وهرب ضن ان ل اذه |

 نكت اطال غلا ذاك امس اكو نا ةان ناش ام بتناك تالا ا

 واج شغل اذ دججبال ماهنمَجن اكمى اكل! انو اخس ادنس اننحب دقت زم اطمانلطن ثدَك انهزم

 ٌييرعاشول ازعنانشالا 27 مال ا دعه ار :اًسنلاومبزمءلؤّزَعلَو انرّتع نناكؤلا

 جلا مث طش الط اميل حسي يلع ش الص مل الونت ءانهل ومب ث نمل هه افراز ل عش ار تعي يعن اتعنبد ا

 نا هتلاوسادشح نال انرثيشل اف إب اذتلث امم زم مال امون امون تزتالعدئادوض اص مَنِ صن الث

 تالكاهريشلا ةرشخلةال هوم م الاءاك حلّت نرتيونولاوتولال اففوتولااًمنلظن دال فدمصلاوكوب
 ٠ ال اك اا نتر تان ننال الا نعت اطسبتفطج برج شراع تاج
 هلادتعي ار عتينعزلازعيشلتلا كو زدوخلا ماسالا هنص لسور انباع ص شالس د اضخم إنالا نام ةتلزن

 | هلم وج اعل ان نجوطغ وطال 0000 ىرلاز رع هتبالّصش الوسناكلاةربتيعجدع ١
 م!اؤشعلكذ اهنرض كلذ كن مرا مانالانخلتلا اس دهلذ كو متر تق لعد ادوسؤمو اير طناَو اب ءانمم
 كّيفلا هج مابي وا المص اورضُببلاءابال علا مابالا 0 كل ٍذلْمَومَوإَس ري لعْضيفخاَجْرا انك سحاب

 هالو ناكلومب تدع سارع اب انشمعل انا منبةيّرع اطل بج عدلا يب نعل ْهَس نعةلعلا

 ١ ل ماب يرحل انت ومجال اهب وطي طضاالل ايزي وشج ملح اطئِلَحْتسِْوَص
 نقلا مؤمعللة لو تاكيرتشلاخا بخ 3 اا وسم زفر عا ايارشلث امال اكل ؤزم
 قة ضلازم والا ايلي نمش افون هل اضجادعازم املوعبد اًداكدنو

 لانا ينعم عيني ازعنم ةواَصا باكو ثاانم يع نددعتذ نأييبدنع

 َناكٍوربح ا ا يو ل ا هدانا
 لل نزلا زاير نروح دك ادجعْز انعدسالا كك لذ نانؤجالليلَع ادع
 :ةلئوت ليس اهي ا الن قم لاف جام ور واط ديم مالا 0

 0 اجزمث ميل ننس ان رهتلا اسهم كتم ا ا ْ

 ةاطجيلقرصما ناكل اقواس أكراد نيت نيب
 ا دون ايازتلث اله اتماععلف دسم اها مؤفيملانن تدار تعاكت> داو زتلغل ننوه يمتلاف



 تاسعا مثل 1 52 :لو ناش ا

 تبدع ازرع انسب ادبع ضد نعذ اطل ازمومرعمل انهنباشمزع ع2 نعجاتع معضل اظموصللف ا

 10 ا نب متسلا ياش اتضاو هرج
 ' اجا .انالاءابال نين من يمول مص :آآورل العش قتلك أي برنت 52

 قال هاتر تلاوات الو تالا ساما ةقلاج قرا ابسانغلا ع! اضع .وبايهرعا

 0 تلاوة او تيالظ شلته ة الجل ةزررق دا. انتلع امل يونج
 البوز ن عكا لع راتلازمدتب ب دوعن موو تح ءوهجْؤو اذ ءابنالاموراتلاذاَجلل انسان التِويلَع

 5 3ك 0 نسأل الخ يانا ةلارسمإلت 0

 ريانة اب عا ناو نانب رجالة ناكنإ تيتا
 رضاه نوح ال نأ بن انزلت لال افؤتشلارخا ف نافغن نسخ نعل لعمل مل اهل لس نات

 تون ايزيهزبازعداتل نقر وعامل 0

 كالي اباللاذ هموم منال رق ارغنلكزم جاب ادشلن وسم تيل جمع للحل فذ هرج زعوزمج وا اسح

 ةلفانكإو اصلا يع هرخقل هاف ماباذ لوم ملل عش اربعو الؤارعججب سلخ لاذ ةزجو إب ارعجا تلا يب

 200: دال يل سحاب هواش اد نلغل غش انز نان اكان نزل يلع دكم أجا
 تتعرف أكد ص عزاتونا عتدالضدس نأ. 00

 ذااطظوتش نال ليهم ماا تخلل وكل ذاتيا ةزز تيتا لشارع ادع دز عي يطع وعرحا
 بيبانسؤوز ءانناودبلاونمءاتناّبحا اطل ان اهيبؤرفو |. اهميلج نككرنابالل ن جدارا متع

 اب لاند ناو علت هللع شار ااسل الرتب ازيل جنه اتت ينيعئباعمتس
 بثالاءانن اورج فاو اجرال اور خا دّمّصل حو هاشم بالجب تعزي ر ناو زال ارتب تس كرم ماباذشلث
 ”ةادتعش نأ د وزلخدل التينزبناتحان اون حول كلذ اف امي مابا شعل كاشنا قب اوني دالاد
 تيبس مات ملوش نم اصمم اوبيّصا انلمْلعس ا ناؤاَصعَببلا الهام ابر موب

 انوع ]يجنب نسل نعل: انبتع اسي نبنالاو وش ام وب فن اب اطسابص كول لال ادا نظن

 06 ذاورثبخ مكب حلبا ؤشعلكةيلاطضر لاذ مابا 00
 0 از وبان دج اًوربن اًورْبْخَداِسْراكِل كل مّيشلاو

 * نيبأي ولج ان اطض اتا دل طنر ثلا فلا عرفا اناس لملف ءإ كتل اط اس اينو رجيم

 اعلازع 00 2 ل

 0 ا ل
 ”قضيل اهرب عنضنن ا انإ نب اقل ادذ كمجلة رسال اء ضو لل تلج لكن 0
 يم انساك ملكش اساِولَّص تبن الاتاف محم ملظ مشد لولا عتجنورل اذبئلَع ةولّصلا شكو نسحإب

 ا سلا م

 000 انج 0 اوبلَعشبالَستجلع:قبلا عشا زنلاموبلاكم
 مرضا ثبل فهلاومو حجو بباله بج مت عياوثلا
 مور عدت عنو تالله ترامس اد جعائانلاَس

 ؤمدعتع بين أسد 9
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 ا

0 0 

000 

 ا

 د 00
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 ب[ يفي رك لك

 ةرطلا ىف تل هركأن مو أ

 الإ ازول ا مح نم

 ل ادام ورب طل ىف ا اس ىنر الا

 نانرفن اناراص اور
 ا سال لوزن

 العرلوث نإ “نيل كو د هللا
 دن دنت لاس

 تو جمل ار اهيرالا موال

 دلاشمىف ىارشسلا طسو تا
 ع دام ء امرؤ ريتا

 دو اج ث سو هد الس

 راد تار اررصو ىزلا

 هناك :سانلل العد رص
 ١ "قا ضال قمل نوم
 . "توك اور انلاو نجا

 كا انو هم اسباب ى ا
 انلاس ىرشس/ د لاربرجل نع

 0 دبا لزم رسل |

 برص رف ”س انلار تا

 ةررار

4 
0 

 , فموي اد

 يعلن 0 دول( وفهد
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 كاششلج
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 مأو ف
 فك و لارض

 بانك مامئنم

 41 .و ونصلاو ةولصلا

 را انرلق درصلا وينقل

 مولا نينجا رجل يش ايت
 ناطرم !لوقلو حلال ناك

 42 ارم 1

 ال

 حض ءالومتكز مل اذورْيلَعمَس ا
 هتف اذإ نب امك كالا نوت ام .ةرنكلوروش يل ايامها عام تلانم عادا فم اا

 000 تقلع كلوني هالمره وكلام قبلا ف

 ل اف اعنا دوت سكسبنات م

 قلل ازازمرباجلا اهرب اجحا انو و خياسالازمكم موك نام مهبل 0 تاب

 تؤ انيق يعز جونتحم ا تاب ناتحلا بيد عوبسالا رتل. هبه تلا ذةينمل تاو نب
 لج يحب ما يا ادسل نسا اننا
 امج :ام ماكل َجَوَر عشا دنع سن ٌءابصككل اداكاكل تسل اهرتع امام منان |شاطفلاةنللتع

 ليز تعني لي زلصتا با 5306 ضمن وف وظدش لكلا اربع هو كلفن دال وم نع
 ل غلاه م امنا مزاعد مف ازم ةلقافك بس بنس :راكخردغ موبيل اه جْبلَع

 ا . 0 0 ا لا
| 
 دس فوارق كبتس اسر شا كم ولكل ذ ذاك هجرس دعق نو نبل انهت لس كداتب خش الس

 كلذ انو ايم اكسال اثيملانن لدا ضرال اجتو الد عضو نيل اوه كك ببلاَءضع هد ةرشلا يرمي ررشعتا

 موبلاكلذ منزل زلم ابك عني لس ممراتلوزجل هن دنمموبل وافهم نبتس نيس اصل هش ابكم وبلا '

 ننل |نبنس دب علغتسزعهنتسلا أكن اذا يراذاتانزماّتس خان ن أ بس يش نبتسم رسم ايصرل هداج 0

 0 وال انقكاومي ل كيلر كلوب انلَع جزحل لئن امد ادبعزب ة يصنع زبن اثنع
 ؟ ةدضمالا شبح دو دولا هكر غن مزيلاف م مؤب اد اطفال ئجا الف يان ضبا ناوموثم ءكاض دنا

 ندا غارات اما يامال نإ ش نالت اما كا
 لطف اكن ذل مبالا امكتسجؤ كسل ذ هيرشلا قتلا هند ادب .ح درر علا عسدل از يجوع زل اةهعنب

 لاش ٍضي ل غبر لعد لمدن هش اؤلغيزهدخ الدلذرب ناو يبه رجل عزيزا انام

 كلاكلعشبالصالهعدلاه داش مكببجهن ميلا عاام تب ته اجا رعد تعض الشبول مانع
 كييرشعلا اغلا ءبدلدال اعبر نمش عباشلاوهو سود اوبل هد اَِص يلوم موب نامل جوملا

 ريانلل الجال تيل لع ءاخاَكَسَيرثاو تلَعْسلَصش الوبر ماه انعم موب ورْبعكل شبح دريم ةدع طل اعذ

 ا ا و ا و وسم
 ا م

 لواازملاذ ليل ع جيس ومدعكت سير ظيما بانل ع نمفم ايم دز واد ناك للعلن ثدحما

 لقا تاك ّييز تلاه. مزعش ابك لانا فنانو لهنا كذا فرغم
 ناليلعذنم عنو نس ننس ةرافكراكم وبل اكللذاتم نه تيزإل عن تلال ماهو يا ةشعنم مب
 يصب ع و اح د ا ؛:-نيّئند ةرافكتن اكو مىباحلذاس نمل تل لل عدواذطو ١

 ا امزببجقلدةدشطلا ؟تميرشع رت خالل اظ ةسفاوذنميرع موج اتتلعأ

 ني اين ننساك قباء نف نبك ا دطعز التجميل عزمت ين
 ع ااه ةر لغم ارظفل نضل ضب تبل يصل سس هن اول العوانس لعل ادإ ومو نين او انو ال

 ” * افك اك 00 و ال اا نا سود وبا ا

 توا نبتبل اشكال جوز عرش الزنا نتطلع زم نرش عقر نش ةيل اهدنا كفيل عدن تس .ةءزعكت هي هنَس
 هير تلاع ان ئاناثد يب العامل نم جئ اضن قيل اوهو هن نيس نافكتاكؤيلاسلذ ان



 2 ا ل يي ل ال ل سم هس جسم عج حت ص وسمو سوو جمس جس جمس ل ب سوسو وح ب ح  حسسسمو»

١ 
 هرم

 دنقلا اجزم تاتا اهيلعن اه يبا لعدنفلا مو تتيذ و عم لو مراتب كرف! كلطع ناطنل بك عنف ل انع
 بةيزممؤبلقاذ انيكتدبفتلابك التل ءاس تاةزخا ترابا مالبو اين اناطرلذبنتمك.تبطاتاشاك آخر

 تقلطدتم اب انس اًمضْرِمَو انس ةربسراّتل نعد ةعابن َسانمزعل ان مول !سللذ اوموصت نان نرد الا ازمه اذ

 000 اًميزمك كلش ثموطغ امان ارشسعم نهم نانا اجل ضراتاثاناوتتان اا

 راثكااؤايلعنافوتبكتف علا نضزمخنزتملابسلااج حبسا هتانّدانزمككلزمغرط] هل نه انشا ذل
 ككاو مكبلاسللذ امو ا راك نا تهز نرسم ميدازننتا كراع الفتيل عش ادجع هلزعجكرعنإلا ني

 كا لارن انا ورب تل هلم اج ,!بلَع شلغ مابا كهْنَس انس اير موس ةوبسمراّنل نع درعا موب الذ الم

 تولع مرسلا الف يوهان نودع وزايد دخان مكربن امل انانجلباقبال
 .كأاججز عون ةرتمراتلا عدت عاب بحزم مو َءالجزم تاثبتسلا: جواس ربو هندانطعانج مخي ظ ينبت
 لس خاقنيللارم اص اييتتادنجلا ننغ بجيل اذدناإل تيل عب مو تاو انععون ببي نجا ددتج مايا

 م”ةنالتسود انعنهنعتدبول انهم قرم ا تين عملا ثيزبلا دل: زمش فسم دم تبرم
 بد ستار مشان كلان دئحد دار نه زعل نر تاع ادع عيني نع
 كلذلاؤلع انهن اعز عد اعتق دانس امرك ةةيتيلارجلج , كعمتبإ ص ش الوبر ا! ناكلاةناطعتم

 التيعبسر» أكءانماجلقش ل سش الونش ناجل نفد المش كلا ز دعا اميل رسال ع ادئعبال
 ةاوبتم كيسدنانلا اكليل سارعو اريل زعزاكمنبازعز م عكس ايل ناكسنيانع |

 سك و ا 0 يل

 _نُمتعز العن اكاذ اف نجا ولو بلعمشد إكس وبن عجن ادم كراش اكل نرخ نع تهل عناكاذا |

 نيالا وانكم نأ 1 يمنا لوم لس قرل انبلع شا[ ص شالو هيزاكو لستم ءاطت ف

 لا جبنا اكديم بونت نب تعد اكمروحن ل يعباؤصا اكحاشنلازمويسوه دبنقا خفف |

 ةسكلاغل اذه ان :بازعزممجد نعول اًملارع للحل اة دانجو ا ذر انني نتا جِلَعنب جزع كر زعمنتسلا (ك

 اما تاء عرج الشلف ةزحشبال اف ةردائو زهطوو زلزلكزمائطملَت اكنادغش اضم[ قاف داعم رص

 ٌيِناِبلَع دنا امي قتل بضل انعم اف ةردابل انه لطف اببضعملةدزنلاكمبصَمملا 2 نين الافرذتمؤلا

 نب متطيكلذتاداملاو !: نتا ليل داك تبكر ثهلاذابتشايزمل ذل تاتا هزعججب ايان

 ذاك ضل دنعزبجل اناناي ل كش انس مالكم اهلك مرت اهب ود اكونت اك كلذدَسبر ومالا نص نحب
 ا انسولالصاو بدل اهل قتلا اهي ونلاوانتاغكانا انه
 مبلول هين لو جدتي دكش ارجع باسم ل ةئدرالا موتني شارما يدل ظضذ قالوزعبضتلاف |

 ان كاضزمودخاف ريل اوظنماذو و انتلاراهو البل عجول امثباظن:نبموب ازمو ركل ةزجم اة هج وز اع نم

 ذهتشلا لو اكرثبلو لطتيلع جوش مننا راين ها هَ نزلا هنلاذ ن[بب ميلكف نجزم ثيتيؤ شاذان

 دافي نعلتشرن .نانابغتس موَعو .دصو َء!حّملااًمافنيسنئنلاءؤ اكلا هنلافرح واب اكو متو انمتب انما تشعل وفا

 ايو رام لن بج زوذ الموصي وصي فصين مدا للا: فابازمعاال ليو 250000 2

 نفل نانو قبل نبه رب اطماكمت هتان _الضلاؤباكاكع بنقل هيل فسد عنز ينك ةراكداومو

 بجد نعت ةيازبازعيم اع كملاق تعدشلنلا ون نمر ن ماكر ضع لان ياتك اتماق

 ايات شام نبا اننمناض ورموز بشت شل نبال تطالع اربعإل مي كغمعل 4 ناك انتم انعجاتل لا

 | نرثععمبن نرتعومبن ةناكتو بط نبت مالم زك ناكل الذ مامر ف ثمكل اهلك مضدال اند يشمل ىو نم نيشقم |

 ناني زعاملا بميت نبت ةناقكتاكم ياس احدن اوت كالاخش الزنا نسف عزم

 انعرازرل عطعل ١ 3 تقيمات انح

 يعل االه نبرح زحل انا
 +3 رخو ار عىيح ثاْنارَع
 مكانا هتابض اع

 هزادمشا اوموصل ان

 دلياوتما
 هنضؤشلا
 تميعنللذ

1 
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0 0 
 م 2 هواك 3 2 4 هه ود ١

 كأول 2 0 7 ص 0 امو لارح ١
 تنال د ( سك يل .٠ 00 يكد ١

 رعي عت طرب 7 مبان وج ن 2 'نئرو ال نالدعلا 1 كاع أو مونديال ا ماغم ةدابعدجسل زم جنان عك اذن هبل اجار !مالكلا ١ 6-21 د 0 1 0 00 لكلا 1

 - ام صدق د ل اصرلا رع |

 وان 0

0 

 ا

 مسالا قال نال يحس و

 | كتومضاور فر

 "و ترن ليال

 فلز كير عرس نائم دارلا
 لو سؤرل داهعاو لايسا

 اع دب يلاررعل نا لا اعرف لاب رس ار عل:

| 

 1 يراني ؤ

 تمن نا ورع نر
 تكور عع اخرلوردكعرس ا ايم

0 

 ازرع ا

 ل بنادى

 د اال نصل ماع |

 االا اعال ملوث مال |
 ا -

 ١ ير جيل: للنم |
 او جرا دلتا تا

 و 7 0 0
 ٠ع ار

1 

 | راع

 [وصعماادا الارجارما |

 مسا

 4" تتاكل (رتهبل هزني ادعم د
 ,يؤينلازمانهدَص انو اخباط ان افك يع مل ثا تامل تاكأ

5 
3 3 
3 
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 يلعبان اميرتي د نع

 يد عسوجت طا ارعضار ينير ثان ووتساقهن زا طفت نس 7

 كفا نادم نيباهل جلاجل عنب ايل ع ”وس اكو مب اصمير منبع انش نيب ايل ضف ب تئبل عطا عتعببلا :

 قانئل تفك كان اسمي تجلَسومَلَسَ هرل ارمادا آصس انور :دمضالودذو مي هند انمي ون نغعبانلم ير مْوص

 اتالم نإ يداك لسيد تش مينا ءاننككن :ةناكصا زكاة اآلا بنس !ذهنس عنججذ هلك هن

 سس ان زعزاولع نبنبتازعننتملا بيد نعد بنهتلا اص هزم ماو زنا انكهرج رتب نابعشن اضاع

 كي اتلاعنبو اهدَص امي رْسَكن ابعْس ولسوء ِلَع شب! صح ال
 ا امولصن اتم اوزبق لع نعمل هيك تل

 | الضال ناللب كاب ءاطبابنا بلع رئت لا
 تكوين ”هورل العهد[ قصرنا صارم علو هائراملاًقفاؤم يول تل اصوَد صمم ٍِ اال اراطد لال ن نغم انه م 5

 ةباطو مالكل اذ اس عبس ع 11 الا اذله ف نال ناسا بالا ناب كشكل زيماج : تاكهئاطؤلاعأ + 3

 | تنجز زحل لعل اور نضاكت بدا مبا طخ لس رلاو لع هطب الصد تاكد كتب دونم تجنب مشب كلذ دا صان
 نيجباثلم نيس وص تدارك طبرجل َصوَو ناش خازم مابادشلث اصول تبل ةذداطلا لان يضيدابخالانم

 منابع وج لمتنا لونغ اني تلي لعهش ادب عبالثلغل ارب زعير امل ل نب قيمز عرب انضاضجس نعت عنيا
 دوف لت نما اذا ن (نينببلصتجاالف لف هدا زمرز ف ني اننع نرتب اطئمتد اذ ةناثأل انزل اهل ةناضتر
 ديلا جزم تبل اومن ولج لا َوصنال دعب اب ةلاسوال هل ا وسالم

 نيئاشل مانا انامل ئامفكودس ازمدن ون امنا ةناقكلا عرتغلشم متنا نب نلت ام اج منا

 تلا لجمع تاج ةتلاذ تماس اوبل ونالازكتس انهضانج قا عسضت ران تيل يل انما
 َ ُُص ُُ انهولا ىبإ ىباشلا ارو اذ ءانلفاب هاو بفانمو تالا

 نيج ارب دعلخلا ان زاظنع ا فنجان ياطاقما ٍْ 9
 يلو وعاجل مني فم الاس يل موس لن لكشبالصشال 7 او.ئان افغل ةايمصلا لاش!

 انمولازع 0
 00 0 0 راكع اتلاف تاق

1. 
- 

 هثاطتالازمبا اجاكس 8

 حاوي نعي ان زعخاهراتما يباع وون وطن هلل وم انطلا ا
 نعدفل اهب حش امولصكروتسش اشعل مانطغلا داتملا نأ ِ هوب وراس ورا

 م 2 وايجار عطروا افون ايوا لوا
0000 

 | كعللاسلف ذءانيزعب امعّرع رع وو علا مائه هَرْن اَوُص
 | نيش 5 "ا اعلا اًمورطْبَو أَم 1 وسوي هيه

 ب تضالالاةزيتبل عشا تجاره جب نع :راثز عج عيرشلا اس نعكوبانبتلا بشت ونحب اَرع
 3و نسر ا كمدتمتدو نأ نيم اوفو دام والا دا انور

 لاف انول ا رعدبزب نيب ومدن عوس ومب قمع نجوا امنعشا عضاؤملا نط صب بكس صح َنَمِلَع ةرَوهو

 كولا ةناضمي ريل رتب كو نموا اضف ا! وت اه وبوصم :بوصنعالتبلعمتج ابا كلاس انراطتل اتيداطلا نا بخي تتح

 ا
 ا
| 
 ا

 | لع

0 
 أ

 ا
 3 ١

١ 



 طع
 ناس تاك ملزنامموصنا امال انغبب ابا جل :ب اجاف كلذزعك يلع بادجي زم تادبع بانل 0

 خي 3 ولا“ ان اربعون ئاقنولا. نبض جر يهز يعلي نبت لن هر تدل اذتشالاانش 2
 الي جاطلخ ء نرمي اعاد ترهل دب سلا الا ا قاوتن عال
 غلاب ماثن مّويومجر تالنت النقل د الذل زم زمأشال لتامين ذو تفشل نايم نايت كباوضمزعل اظفمنم

 3 ةهئبا لص تين مه |زنججوتغ مي نيكل مفيقرب هلتقب اله ماسسالمالسالا له انا 2س! ئاولَص

 2 كنوز يدع تارت انوش 2 ام موبو ان انغلب لس ءريانم اشنه نب شال فاعلا اولاد

 اواي وساوتتينبنلاهسوشخج اكل نوتيلا هشبل الجدير عال منذ هشانالسنعلا ما
 سانا ماض نوصل! طال اذابة و رع ةر ابعرلغلااز زمن ةزتيئلا هو طك تل انج ةزعتالان أبا

 كلذؤؤْس اكن اومن كل اربعت خم نسق يتابع مموج لعيوب يش

 : الجم ناك علانية زيبا اناعكيجنازيدعأ كح رباك ضزعكو ناخب فجبانف
 : المال فر ان اطنإنب الضلال ناي مظحناك انهزم ا للشاب .وبو مزعل تيا لع شدا
 ا 2 را ازعن انسب ليز عنب تم از ةهج د جنع اهراثل ازمير اكتم رمومانل انمهشد ا انذاغاراتلا لاف مقبلا

 باطضاةلتيتالقنبتحما نوتسؤح مئباجوئس ال انفو ل همز ما ون انتا وسان وصنعت عطس ادَحابانل الاف
 طعضلسو افون ذاوندتسيزرنع دنيز عمت اونا الاهات جالك يع يم

 قشاغعس لاب نر الما هتمالورو :ن بت لاذ الما وشباك هي هيييسس
 ئاتللذ ف وو صفا قعدعمرلؤجباطص ورب اطص يب ارسم تزيين بس بم اهب اموت اذوثاط وبان ل افمت

 موب نين مول بجو مَ ًءالْضاَ ءآي تل الها لعد لعوب يمك ياام انتصب وهال مما ا

 ظ ماسلا اننااغزال مان عسكر يسلاو متم اج مشاه اقدادلاد ناجم ازالدك

 |مونلكفف افاغتمدش اضَععا نضد نع اختازمورلعا طوخ بلغنا ومسمت دانذلا مس داء ززتحرب كرو اَّم اطنم

 | هتضن تلو ارباب خان كيم كلذ هتبج+ ناطتشل كر ثيل ودنلضاعور نع: عن هاف
 ميلا اند نئكرملاز اكاعرلابكاش بذل نع ولاوخٌازمو اير عاتعضل سمن اكذ إسحاق شفلوت ئاببيخلا
 ع امنولجصوانمْيَكب اع مولا انلهؤ خخ دز يخرب اغا جانت ولفي |

 ب ماييدل انضميرهنسش الزنا انف انضم ورم لطم ثم ونص ناكل اذضاوتساذ موب صتر عل تلعإل فات اجا
 لونان, يرض انواع شب الصمت الس اكلت اك) ان تجننن نانعيسنج عام نهنئ زع بلازما
 هما اكملاذ هش البز نمنوورباواكورتكل او ااعَم اعبتس ون مظنال و سو قدم 3 هيون مسالا

 نفعت كاوالج قد نع ضن ل اكتامسلل هذ واناك | بتاع لهش اق
 ظ ةلفلا تييزكا كد علال ذأ بوغؤ شا واذا انسخ زم تاج نمت مسا لذه

 0 11 ال دل ع هج ودم وب مع ءشاربع وا عتق

 وسام بومل العمال[ صد الوم الة رت ع يرعب بون ةنخنع كبد

 ني : عغغج جازعزتس كيب ا ان ونجح انقاض نعش اعنبعن :

 اةجطعازوت اع دنيحان او رتل راجل عناق انزانعشع بيرد

 (ىبلانمموبلاانط 0 يا سوما هوصن ارد الاون جازم مزمل تل تمر متل يوب عاذ

 |. نانطع نحن ؤ نازلي تحشد اول 50 مقبنة اوم مدام م هلاجانكلا

 يي ل شاملا دوس نعلق باسو شيلا |
 [ةةضاينس اهم نأ تمام اهلا وسلا مَْبلااذهو نطيل ممن يعن علو دكا عب



 دار لاو ,اروثساع موص ١

 1 'ولعال نمل ادع |
 00 رص ارا ل يضل ناك اك

 نيرزح ىلا ىزم محرج
 «ةطلذ ننال ف را
 + لاق اوصال ان ْمنا
 ا ثنا ضيز تلا

 كتارادعا ةريصلاو
 ْ او قولا نلخانار

 ابن !نشسلكاد و ا

 د كاسل نيا اح

 مرورا
 0 تم

 00 ارراورطح ل

 مدي ناكاروساع مولنا
 كروصل نولاريالو دومبلا
 ثرماكا وصل وببد نا ىلا
 امس قالساعلا ميلانو |
 00 ا

 تاس نب. لاوص |

 و ذا حلا التمام
 د فيحرم :طحا ليو رجم

 ا

 0 ش ا ومناكير 0 :َوهَو انعشبؤ مان صنئدكر

 لع ا رجلان ولعه وَصْس الم ا انسم الا رطي كانا نا يورد
 ام اهتم نانا 0 اضف الطن وغارت 0

 اعارداولا هك رح اكو زكر كوْرملاَو اف 0 ا للا انام !نمانمو

 ةلاثاف تين لكشدارجعإب اندم ام اغرب ناكر سكت للعدل تعرض عر تخوف خوان ذم مئبلقاتإ
 ١ ارش نازل يعن انااا اًناجَسلا رباب كرمعتا

 1 ارنب ويف امورخال م ايومشنإب اتمانومزمساتلازمو هان وقعا ءالوم مضت مع

 ”ةقينسوعمل زهاب نبانمالا نط هنن هند اول وسد اغلب هننم كل نربكلل لزم هدانشبا يلا زعباكو
 مَع لماعالوتلا هههدهبحل لك وك دو اعد هشلالعف نسف نباكاسلل ذتاكذكب مب ع اًكلذد اءاذغإ نيش

 9 ءايتل اج ةررطلاوراطلا هنن انكلاَو ناؤلغل ادري وحول حين ]كبل جتنا نرخ دل تيب زب مؤلم
 هيلا لحل انا نامت ذك عبج يقبل رنا هم ش معضل اء[ مضل اَوشل اقر شمائل
 ظ انناشا سويت ايش لعنبَج اكر تي كنس لثف لع شامل جو لاف محاَكاَصْتَ امد ءانتلا طم

 | كقنينبتح بليك معباشل ناتلان خان م ع9 ماب ل كلف دلجخل اسوا وانشنلا ويب |لعنبجك و اكورخا

 ةناناورتنلع ع َءَدالَعِصَساَجان لا مَىبلإ !نانوعضٍشرج نويعزتسلاذ م صصتل ونبي مكذوب عذب لع

 ا ْ ىهلباطج اغاتي ل عدو اذ زيوت مشل كلا مون اًنوعزب واع ذؤ عوالم

 ههنتوشاٌقلاءوبلاداتوعزبو ةدشنإ اء ذو تاني مدترا زا ا اك ت وحان طي مندوب نمت جحا كلاما

 1 سايل رجل احد اولا موا انوع جاء ذز شن ماقلا موب دوا لة بونت :ثا ماو كو لع وي زنضتس

 رباني اك الك نبطلا موب ءاذهشل اوبس الاجمل جز نب سح انوع اذدج اب مسمن اف ملوألا جيف كلذناكاناك
 ءانهيشلا قش ان ونعجن فرخ نب دارس تر اول اذ طبع مد انت اكءازجرتمثن لا يرظناذاالبج انتَ

 !با تامل اكو تربل عنيا ثف هلل اودذ لذ د تنكو حضن نسم اننا اياك ن البنج العرتم تلاد لذ

 ظ .لازمتاقدادغت ةااط اصر ردا تتاوج ةايتح تراقب ينو 5106-7
 : بلع داو نقع اك جاي عاف زبغكو لنهب بخار شو مت اخو تلعن نمل
 أ ةيحح .نياطغلزع كال إتلاف اعني حولك انمتكوذ انوعّملااهنلا كبس

 0 0 لؤعروب اص هج مد 0 منكم رتل

 سم ءاندويوهووناموصاانل اعف درك م ادباء امدح رع جعل ميا زعل اير مز اوفي زمني

 اولد جاب انغممل رف نية جزع ن وممنزبل سنع ان ان عوخازعلمنلا بيرل انضر اعد ادعت

 نارام عراعنبوزهنهيتلا بيددانكتةزيا يعلن مة م]هقلان دلقشا] الوُسرَتا

 نمو ل ا و ِهاَرعباَن 55 :

 8 اه انرا اناوركاك ءاغتلاز عزفت ضي قواه العشم ىءاطد موز فرعون ال اةكل درا دلذ 02 -لللعبا

 انعالاَسن نركز لعزنمج د ا
 الغ كلذز عضم رز اخ خا يصف ذاع شقد مدي اطار عنان لي

 خلط لا ضل ورا ,ةباؤ ئةم مجول تعبان +5 نعسان يلع بيد

 ةدييبتدكا -ريد متم انععرتازعام جازعب نبني بون ن عاملا بيتس خيال د يرغب
 .اىيدعونن [بهرلا موو تباع الف لي اطوس صم افون تن الرس

 -. [ةمطزنلدششن ا مهدت نا انربز عنو سمر عل تيالعمسا ثدارتعائادل ميلاف تشاو يدنا نضافكفع



 ْ 0س و يسم نالشستلكت|
 تا اكوشور تيب علا 1تقرلا رجل متر ا]ضمش الو وو هوإز نزلي لعمش ادبعُو |نِعمل نع قبنمل ازبا مد
 هيو سوس دسم نوما ماهفس 07# هيلا

 | هيدر مسوس ف مور اج :
 3 ا الط اناا تيكر الانم امناء طم تاك ةعاج عدلت تاق إو وال
 5 0 لالا يم ب عاما ابهتاجهدن وة ناغالث

 ود نوت اذكأ رضا م ب توكين اكدالؤرعوم وك[ اج خضالورطضإن مف وون عت اهلا ام زمغلا ةن اف
 نوع لن شلال اللا ا وب اطالع, نيتعاالنن ايات لعؤم اطار نال
 طالت اكد ذاب اوما زل ذورع م ءاض تم وض ا لوطننا كقول ابن عؤ الوصل شا عسل

 : 1 ا 0 و يوم ميل
 ّ دعنا اْوْنْس اغنام فام عي نعول ابدعت ع 2 !الابانك جي اًبيؤ مالو نس موت سذخجب الرا ءاغشل رع

 ع م لايم بفم أن قطا مانام تان !الطضم د انين
 نصل تبدين مابا هو نا وتنبال نونا مبا مرعدلاَل نع : :ءا نعت امر عرج ازعتج

 مومزعلاو يلع مناص سال | وسير مه تلي لع اال انرثعالا نيف زععدزالاعجتعبعلاّرباَتع
 عدم جوخ ابتكر جعبات انهنع كتيب انضمت رتغيزم و هوم

 ربل اكوزطتل اذ مضلل اف عانلا مدمس هس يعم
 و ب دار عرجارعمزعلا هوووروو 2 2 هيرع

 2 مبا ابا دهان يضالاج ايصال عش اربعؤبا انثلافل ه0الكلب ادب: نعبد لزب ٌتيدلالغاوا
 نا يراضا شجن انكم ازيا رسصلا ابانلاتيل غيلان تسعي زباك نامت ركن نر ئباثبنلا اك بنش
 نسل ييلعساربعاب ا انها جنا ماتجياحا وج عواوا ازعييعتبا بي نمو ناكلوكان اتالم ٍ

 اس را يلام تالنت اناا نشل ماا
 نيد عإهبلا بيب سابالف اًهّْجب اما اةرنعاماب منع[ ورلاو ماش اص هان وسان اف قيرتشلا

 ده يو ب ةيدسام ا - دي حو اذال نر تكل عض عزي حر ع عود داع
 دقق ابعكربشر البن مالم يدعم رس عن كلاب رَبَسْ نعل لا ضان ب دا طزمت دا رعد ا ّبعب

 ا عمو تاوموصالل انس را ار الوشم نكاورزعملإ موبدتمت عن !انار شلل ومس ةيهابا

 2اس تاكل ةزل تي لعش اربع ان عن انس باع اتنول انزع جن بون عينع بمد هد سوا لم اؤموضننل الا
 ْ كر عيننب نبت نإ يدخن جال افهرتع مويمناَيوُمعْزَْساَسلاَتاعل دف دل جمل تلف اعتجلا

 سمن جام لم | دسم تمم انتش ةطرات ظ ا اد ايخاف ابيكم هبال نامل الار طلوأل او بلع و شملاوه زل انم بتنا 2ل اة ةدابعو
 3 هطول ىضنزا هال ع تسال ان ادت عش اربع +ننتباطعل ضببزعةورعيم رافال اهنبتمن عي ازعت

 نابل بلح و لادرع شال تال ل هالك عدن عزز نط نبدا نعبر ازد جازع تس أك
 لشاب طاجن ونزع ازا نعول ضايلازح زا ريانجن أك فج نال
 كلا زمزكاتهل انضر هما ديت سنع يع وجعا لاح ءاجل نربتلا
 ىيزعيت بعز كوزمزعلاله بر ازعدجازب زرعت ,رنذابال اونا اهرسلل نسل هنمئتج تح اذلا ف

 ةئاننضلا طفنم كس ىرلا ناعمشبالصش السد لاخل نر تريل كش ادنع درع كاب اشم نغ حي هزي طبشن
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 1 ةلوزصينورعاطو دبا حالدجزم جونز ذإبالا وطننا انجزت ار: ةاليزمومبح انزال جول
 | تاكاكماجت بسلا كالا اكل اكان عي نم از جو اخ !روبايرلول اري س كو شاك ءالومنذإبال ااًعوطنوح

 | ابسنإ/ىزعو كو دانا خي انرغ ةرباثعو_ عورات تاه افائرلول اَاكو اَكِسااَيصاَعَِسعل إم ايو رنصا ادا
 |”ةةلفاماج نمل نتس و البو نتاذإ هواش قش شالوُسدل اة لفتة ل وهج ز عاج |
 | نيضل ان ذاب الا اًوموَصِن صين زج نبال وتلا اول الغل ضيذانالا وصناع خينب الو معلب ح

 ياطيب تاتش ااا دنع هك اعطل إنني نمزج الش

 | نال[ يرده تربل عش اردعت ارعن اخكنازعن: زن ازعرج نعزي أك ن اضم ظن نمل امض طب زحل

 | الل ينمو نوضلاز ئنر لعق اضقلا لئلا عوام نازل التزوير انعاش

 أ اكون الل اهاف ف !باذحلذ لح عوسول ضمرذو زو لت لع شارع از عواكلادأ
 010 0 2000 رت ظنصتسأك الا ص قيساريس سسوس نا
 ا

 ان رذان تمم فكه

 ع سو سمس هجوم

 3 ؤ!تيالَعش اربع هلزعالعلاب انج معي زعر اة نئكيارضنعر كلل ارتعزع كك انتل عزعرج اك لعن
 ةشاَو سر لا لَسورل اورد ص هش الكي االطر تال اذن تحباؤ و طنمملاهرمكاو انضَسَيرمهخف مت اضلا

 | ةقفنتشش رد ع و ل انخالل زمام رش 3
 2 ٌىيدوْسسَو يدرس ا ا عب اتضمَير هب ؤراظالا/ انؤذانمك انوع

 اناا انا انااا تالا تل قش ومشاهد خا
 | ذاكرائشل ازين ماعلا اكاي انت بنل ف دلو تذل ارا :واوؤغنْسا واس ا اذا اؤتبْئْسااوَسْحا

 | انسورغ زواج رافال ةزا تلق اربع اجيال اتبع يد نعت اومن( اَوَتَصيملاَولكَت

 | فال يس اتلاّسوانم امور مهن ذكمملا ب تملازم عزم[ سولو لعهشداةَص سال وسدت اف رطف صام
 م اهتم الا ضاوضاو رعت اون ظل اني انف ءانمزم حدس اطكربشل | عاك لوبن

 الكوسا انماؤ م اكيجاازشلاةريشما لكنرأ نس اوربلعمشإ قص مسالم يح ارخابنخؤب اخاو

 هيضو اهتزعلاطنشس اجر علك ناشلإز مدان دانوهك ع لكلا هيض وما زمطبط نسما

 فف نرسولاط نلت لسش هاوس تال هلل عزب شدو ةولهل ا رون بابو تشد بت انبب
 عبلَعشا صن الوسوف ورطتس راف طفا اضن يس

 دال (ىانطانمينل جن آان: اكل مجيولاتإمغل ناضل لاجل
 لااسعطن هنفولضاز اانا اق شاه رق هلا تلو اذ نمي الذ
 وعما: نان عياد هزعقع اكتم نعمان تاق ف هنزل يل ذاط خم
 اليل بكس الا ءاطخا نال تاذاط نس تزلقش اربع هشع ل يكتب ع ضي نعلن
 نانسي زهيد ابدل ازعل عر توتي تحل جازعناونسزعرجتلا تبدرعتلإو اتلازبلا يبا لتي

 السن ايصالل وتحل نؤابحل يشل اسي ندعاينن عن انعرعتع ب ميزعشلاؤ ماضل ربا لاف

 ل انشا ال الاد المافن ضم نسل هك ش الك شالت لك

 مات نفاهل زلنا لنك الاش ذل عير: يلار كك حاولوا لا خا جسعأ

 3 نكينال ارك لع اطبع ةلزع ةراذنزع .اناوعالا ضو زعنبس عه ازعيتس تير شالا مخلف ادغ ْ



 م ا نبل عيسصص د لور نب و عيجيمس سمسم مو م

 نان تم وفل اناكهن انعم هن فدر مواد ديما اسععتردين ةيزمشساز نعل ولو , بَ مننإ ص َس

 يلا ميول اة غمز عله نيل سمس إزع مافن بش اداعكي نع رسابغلنبوتع انئونص رن عر رهتيرع تس

 2 ل د يع ما لا عنا سانا او اةيتك ارم
 - وك مح دع كر الضال لعهد لزوم لع انفسنا كتناودضعتكع نال اتا ا

 هير ةلالنقا##1# انسوهونازعت و ربنا ءد كنب مرتع م اهنعباتجختل عرش زعل انت
 0 1 و ا
 مالا نهاط انرآهواذل فمصخا)ةنتجت هيل اواهلح سل تازعا مالا تفنن !انلر نلف ئذارهوانعشال

 ةماطز كأم انلطن انيستا نمر ن رو تكل ءرئؤظص رن سرفلا وك خر ا
 نت وكن هرعت تماثل كاما ايكو هموت اؤمن بيز ذضؤتلا هتف
 1 علمي نشات رع ننكر هت تع أكل ب اكد انهن ذنوةنكملابج اذا مابانشلك ودهالماالا

 كيلر اد[ غن _ءاهسلل ةنعل ريا ريلع نبا ا .هتاضلكاكناذاتفزعتلاف كريد كفل تيرا

 ناز أك تج ملزل انبي ضتلاذ مانعزعل اه تلكه اربع |رعص صل ازعتن| انتي زعنابتفلا أكدت ةتيوح

 كيحضنيزل لاس امناو طنا اة ميرئهن ةيئتللزاناذالاجزإ تل ش ارجع جعل عجل عن اكس قانع
 تسمي هداءالا عقر و جزلزقتل اذا تشمل شاذ الور نشعبل ار انباع ومس مزعوضل عوج انت

 لمنع هةر مك
 "عرب ارذن كفل كج رتل كلذرع ل ادلع لصد الور تاغ ف ناكئال انزع * اذ اضم

 ' انها د ليكن هد ابكصلا اص ا وصلا
 تلاشي لانا دلل زمزكاو اجلا نصين راكان امو زمازعامم نر ونس عسي اذاكاذا انثملإانناببصم انانالاث

 ياوطنا عطا اانا زمام يننبنس عض آب اكان باف نب نكتار
 هي 3 ولا الان ب عٌوبلرنلتلا اقل اكذلمملا الا نهن نيل كرخلا

 تيس ارعرج نع ؤلملا اعطت اك عوج لعل غ اذ ةدفؤلاعلل غلا اص هدّس نإ معلا اذاظاننان شبطب امد

 اي يب ا رسس يوب يرو وسل

 نمش مات ميم قوت ذو َماشوهناندتسؤنع عيراو سؤ عر تخزب ور ؤباميلاذ ايِساَوِشاَرْحٌوَكَو

 اة نجي ملال يع ماشا تك 7 جلا اه كد وخلل نالؤؤتإ

 ملحان اكوا مالطال كلما اتينا ان انجب |[ عبم اعاورغ ا ا ع

 منشن اذا ؤزهاوعو تنال اجارجا لعزل قو ىلا "وابل اذعتجف مالكلاذ ايمو ةزكاالاو

 دّماخ اذار 0 ادام التل افرن رتب الك شد اربع رع جيو اع كن عما لانك نباتا تمد
 ا اال أ يتسلل نابولي نا دكت م انابيب
 06 نءبلاطةزعنتت كتيير »ا أكانت اخير طتناد لج تجطانمت ةاكوازولش لان: دانا اذار

 ابطل عجورفرك در تال مبا :نلثوجتن اسما يوم
 لطيْباَعْفبجر اع اتبع بد امتلالطغدذل نوثب يبطل ارقد لا انس نيد نعد عزم كأني
 هه عدل نأكل طاطااذا اناؤوصب موصل نعرشسما

 و ىو رطل | لم !مالذإو مالم لا ِ شع يزال ازبنسع دج غل

 نع نب زحل اع , كتلاع أل عا تالة نعيش

 كة قميصا ا ل ل ْ

 1 سي حج د هي مح ل يسيح
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 جاسر ا اال ا جسوم ص دا ع ماع ءاعو هن دعو يوم هع سم
 0 ا ا يان ا
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 باول تن عْلا قنا
 فندي زمن اناناس اذنه

 انذاطبإة رز دن تالن اسضْرَح

 قنا اهنا زويد اعزضتن

 نمر دن ورلاذاةلكلال اعانلف
 ثدرطمال اال وه نينرطل اهصاسبعي
 طوع نقلا امر وامخ

 لاباس نمش محب ا
 لاسم ممن لم ْ

 و

١ 
 ا
| 
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 رقع

 لا جام زجناسعل هلينبأأ ٠

 انازمملا حا تمشي ام 02مل هد. دوكشلا مولان عا تاج نومي نم قالت لك لعد انسي 0

 انبرماَعَو هوصانارمل اجح اناني تمام امويطفان الإ ترجل "نينمولا» ءالة يبن انضمت ةمنزم موطنا

 اعيش ا مزارنالتلا ذئهداظ اتم انحاز انت سكنا 00 صو 1 را

 تعدو ا ممر هنن م مور طنا جات شبم موب اسو انضةيرتيتيزم اجر طهادذ ناكم اتش  !ذل 5
 أ فاز كلذ طنا يبالي انضمي زتزمنا لسيما نابت مني كلا هويراظتاتاحهلا

 ا تيارا ادم لكلإ وشحن يك ومب ذ اذان هل تع وم 2مم زودنا هده ل عرْم اصو تن مرصتخ هزب اج تل ! كل ع

 ظ كلذانماذا آلَ َعس اعلادور وب[ كسه اظن َناكاذ اننتنيل ا لعبجتلا كحال اءآنرن اضيسمس !ميزمأ

 ع .ةلوتلإ انشا كلذ اذاآلا تشمت اناس اجور اتنيف اكاذ !كلنككرابخالاب

 ضيم ماقنابنش ماناو انت فرش عجرشتلار العال نط تل موف قهاستبزم موب علت )ال هزي بلا كمت

 فاول ام رم نت م عنو انام اوللو يني مكمان انافمن ضال تاكناكَخف و

 كتل امؤبوصن اان وعشلا ككل ارانعاباندتع كح نقم د ذكو نبال اذلو ف اوه ظنؤ رت اكوكشس كين انيو[نذافرب معلا

 لاكن نزح حان نانا اإل. ااعع سجنا شنان
 ابنا اناننكام ءاجرذو افجي عن واذا هابل ا'ةحان اكرطل ارضع انهن صال يرعلا عموم عاكف |
 0 اهلا ولعل رعوتسا امور اد هريس ان واكس جراو خاؤل دان اعياجتتيوا

 اضهتزمن زرعت يزل م عرشل ميس كس اسم نون ]كل فادانس كورت اكرابخالا

 فعل ذلض عا ريل خابت اناس ارب اس يبزم شمع ب ورلاةدجنبَو - ٌةاناعت ا فرم اطوّرم ام اكمنمّم اب هيعضي

 زبتهتللذ ون المت زمداعتشلا كبل الر طخ اكن انمي تسبق ّصاطتن اكمز وجال تتار تلبمتا )ا

 انهطغشل ات اَهون ابعت م صف وكنا لارضدا ولانه عوج كاني ال انام هرم هتيبعزم مول اهدا

 دْمطوصز اجت لْؤَرَحْناكلَو ناس أن َسرِموض نوب لا ا

 دال هباضتنالا جوع مناة تب فرم ازصنشعتاللل ةوشيؤ دك :ريرأ نمت كر ا شبر م تشمل

 انه ذا ماع نصِخل ئالطازم هواي صفل ادعماشن عادت لا اجب 0

 من. دمزلعناجنشدتزي ءابصنا جنب اكدئوزلاةبتبدما سنا دج بك ارانخانانكمو نسعي ئالصس جب ٍ

 كمة ندا اجا ريل جدلاهق دم ان هتج وهجر 0 يا
 نعش كاانمهؤ ةدراولار انخال سئس بل عرِْتتِممل ءانغغَحو ءانلّصف مل ع فعج معد زل ا ذب بانضالن الالاف |

 | ةالعاشيناونجل وانني كورس نعَسلا هل نر غلا هدو جوب ضف ان الو انج ضراط ال اطملا طقضنم انيتكتنا ؤ

 سيفين ناك امو انفو لضم نم كانهم انمموضيت هزاع زمز اك إو ءازجان امور ئهت مناف نابت زم
 بلجن مول مازالناظمرممت سن اكشن ميو عقب نان ) العنب ابالي ظل انمي ل الدال اضمك

 ةلندللا هات تاط لل كوه ضميني كيذا العنز ماًموبَوص انامل! حار اضعه زم اير ضأن الل اؤرطتلا 8
 اكانناكراو ضازمزنسلا ع ومرت وزد انج سان عزمت انيبجت تلا 0 ادعم كاس وهم انوزمت

 كو الار اكورم سنك اناقه ممالك راف نالاراخ الا انتل نب مالكا نهج اا م وبلا

 لال مدم اكجال انضمي نغمه ت شكلا مويلاز غيت لان ضامن هزم رعب اةيرعأك يس
 3 هوم ايرجاسم دجعلوح ندمت اكنانجم اعمر شنم
 نعرجا ع ةرسلا كل وذو عبو ملا كل وكم اضمك غزت ]تدك مىِبلادئتل عن لتي لع ا
 ةلافنضانا اضم تنمز اكتم تدل خال: زاهيه َع ادعو الالف وس رج



 1 نيرخ نع ةعأكانطفد مؤذ نام رنة نعجن اواو نكات نمت نان فانتا ايو 000

 النت[ نهر خاوهداظموراغ:زماكال ومو اجوب اتعلم ترر توت ل ع شادب عيال لل انزع نيه نابع
 دهبي رهن هن التشوه م اًولاف تماس فو لل انفكلمنال اندنعرم تر مل نما عمال

 تةلشن ا 2-0 ااا كضيف برها  افربتنع للان نوع نمغا|

 . خشن لضعف شم دعوت اكد سرمد اكو 000 موضي ارا زم جوتن ناكل لا هؤيو انيَملا| نانا وزمن ا

 !اففرفال اس يرتهتبز 1 رهوص ور 0 ١

 اع انك نعلداب ضيف ازعاج بع و عنة از ةمزعت عاكس اتناكت ذالول وذ عع سوف اج ملا ا

 اك زرت هننم موب ط هامل سنع اتهزمو انوصنرس اتلاف ريعتتنم كلارا بانشي نيكتنبقمع

 ”قانبانحربسا بيد مابا فضا هذلذنب قفزة مناك اكون موضي زم تاك إنك اذ
5 

 < كالزكر كرار وان 211111111 1 ] 11

 ْ انمزمحتلا امون 2ل ارنا يقع هانت ول عر باش: عتعول زارعرخ ان هتاربع نعد رع جل زل ابل اغيوبا

 امون ءاجنتتلإ انالانض قريت م امون اكد او هاضح نرحب انس ره نمد إ لعمان هز مْغَجي ك لذاك اهَراَو هان

 بدال ان ةلكتنمنتك تاج نرسا غذا دامك معيد ذأ بر اهنبر ب كياكاهند انه مو اتش وستن الع
 8 سب احا غال ْى 0 وا هايس ةمياصح»

 0-0 اَعَضلاَرِع هت هميم

 اناس يغسل ونةنانو سيدو اعنا نانا هيو د

ٌ 

 ناضهيرت نم هيالعسو كنزا انو ابتشزماإعناننال موضي انفلات | لوهيلتلا

 :امدؤاف اك ع اص هتالخن اطعشتنم موررخا ىنعا كن اجننكل بيع سوم ْملَوه

 ب هو يممسم هن وبلا طع اذن ظ دلو خل !؛ببكل غن اكو ندالافف

 رم زن اكتإ يل اماددع التعمير زم مانا موه يعمل

 لايام ةييالزاقلا دانك هيزغ نانو يدب زينت تتار نال

 | شت ةناعيتيولم وارسم ارامل رجل نوعيتيا ترد ونسخ
 ا هيو اضفنا هدازز لازم رو شل! هصد الو كرا صيرؤهتل ان عمهس اضمرسهنل اظفناج عت موا اضمك ته نموه اكتيال
 سرع ةرتاب مدن تيدجشكءاطصان !فقرطا ناو مخ الو زيؤرنلا طف اوني ةزدل دل 0

 0 2ةتالذون ابعت نعنشيز للا ةلنل ا مؤيمخ راداَياكيهكتعل "ابا ابنكل اذدش الزي إي ار عمس عزبه ع

 وو اهز جارت ارب موبدانج لها جم 2 9 د معك اكون امو نئل ونش امنم

 "لافاجرالا مد دادس سايل ارشر غلا موب موصل ان اني طن عاذل هل ولن امز غشا الشال جيماد

 م ةءايا ناك 1 سس سم ع سم
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 ١ إلا ازد يدوما "الويل تليالعاق قران ةمسل اة رخس له نعوض ا شارع ملبتلادجع ضي يزل اكان
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 0 4 ن١ اضم اكرر ,ىاح نادت ز مامون مصار الإ تاما اعنف مذ 0 انتحر ع ب نت قعلافف |
 ا ازضسالبافس عزا توعدملا عسل اد عسب مما 4 ظ

 1 : 0 | ند علة وكم وخم مظل ادع زر طرم الورع الركون كد اس زيا خل انداذ اهإز باطن اكل نوم! نع مل اوضَرابسض تاك |
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 7 | | اوتو تيد جلهرالملا بل ناظإلاو اولا بالذ لناوغال ليتل ازمزي تلا: .لراض ذا اميز زان هتضوملا اننا
 دارا ورمل را 10 ع اال ك1 اشسسا 222 ا

 اريد نا نال 0 27 000 2 ١ ريال تر ا 0 1



 ا ار

 «نابشتورترجك شال هلا : 1 ا ع
 5 ءاتلاذي ه ع... 3 10 : يشير ورق ةتزو حاط شاكرا اعاطيضاخدمن عد ا

 ةعتيدون ثيددمتعا# اندحاطمتن اطاذا منال ئوعوو م اكدت امورنالن ابعت دنب عب ًءاطيتصاف أ

 دع ازعل اعد زع ا

 ع طمع سبتة انباواذ ةرؤيشلا مايل افنالمالار خت ن لربع
 لاله اناذاواوموُص لالا اتاذال هب تزعج نوه دازعتع عد نعزإذبان شعبا انعم اند نتا سسمب

 000 اذوهد اة لوم او ظن نمنؤشع وطيزايةرلارثبل رظنلابال كارل اجار

 للم 8غ امان لطلاب دانكن ان لدم تكاتك لاء
 كاغلانن اعل عل د عن يعل «لاضمزعنبسلا صمد بعز بنعنس رع كان زع دبع ب اع ةقعلا

 وكن ازعاناعْبِخ الفلا تيسضؤرلاانبد حام كر ظالم زها رجا رجب دعش اتعب
 ع نانا اا ةنن الجال اباه كرشا ونورا وشل رججلكشابتجا
 نابع نسال بالنون نبة جنيد زعونجا هد احزير غازي ق كرب فد رس قسروتلالونض |

 يري انزع تبيرطخت لالخ انباتاذاء معلا باداذاث نت ريال عرش اربع ازعل انني مالكا

 قانا ةلددحاذ ءازين اهيل ارسل يطل طنمل اال وصل ال غر تزلعش ار زدات ديارعف مع ديازعةمعمداغلا

 ديؤهظاكلالطابهلمملاةتويلعطابعدارع زان لت نعئانس زمر تلات بتس كي وطال | 26 ع
 تل توهلعضط ادعيلي از يانلارقنع تب ضان اناراهنإناّبهس نائما ثكن عت ناذ ا صإ> يب 0

 ا ا ١ و هيون ميت اصابك :

 اناا - الام وصون انراههتلاط سوربي اذاَكمخاَوَد اطول تيل ع شاربع ب اعد اًعنبؤح انعنابانع

 الامام ام م نو دكان تاج
 دج طلا طاب ضناهشاو زي ضاذاذجإع الزب ةردلالع غلا ءانتالمنم نبسبلاوارلبل انه ز مطير فل اد لازم يكّضر
 اديب 1 مم 2 مالثخإ لعل يان يي ينش يمئشاافطشلل ائالطالت سان ارم
 د 0 ع ع 00 اًاخاع |

 ا

 ظ
 ١

 تحتضن اكئاوببتنع او ا يلج ياسا سراشع ااا
 كن نمو ارم از اهل ذات نال نعجه از عش بيلو نعلم نسما .القعدع سمس ءاننض مث مان | ام

 2 لايت انخاناجاط سس الغلا اويئازاكزبل تلزم ع بلعمهتسوا اؤ طخ اةئالض غباتافا

 الاؤناالا نيسان كنان ب نعنتتا انكسار عنتاب انتلَع بياض | زب لئاقدش ست
 0 اي اهرب ار هتلاطت زمالا ْن مد ني نملاز لدغ بلعد سو ناكعنب هانم ارم ار ع ناك هسا |
 انيلاضمزعزتسا بيب اطتكوب دابا اص انين ان انمالفؤباتل ارك! زم ونحو انها زن ظفل - دازبارب امتد

 | ةحتلاوداباو ثيل ظاك تود مالت لل علب اكل انرنازل تتالعشادئع د ازعراج ني يازعز ب عزيغتس
 | يعزل مَقبلازعنكملاباناكميلا تنكل هوان افلا زر افلا يسن: لول تلااوم كيل عوخناةنظل اك تؤشلا
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 سس انل !طففذلعايفد سىلء [تلاوزبىمازالهناظ ميت لاله انبلعلكشا ارت إى كوماب رجا ومعفب املا بك) ذأ

 د 10 ازا واولاد اح يس وج ونعيد معو طغنو
 دقلاوش ونضال تل عيخَوم نط انطدنالخ م طنوانم وثم ناله مت مونمدوكم امال مانع رضتمل اضل نضوج بابل ااذم
 ب يو د 7 اطال ومكاقلا هنانن نالت (تل نيش لسة ش زطخا
 انضمالار طع ضل اناللخ اخ ناقلات شيا زورا

 3 لذ نالزاجبم تلا رانا اتاي ؤ اهلنا كا زضاورتن لت
 دل دس ببر ازعت عقدين رءده]] سول ملعتما هانلذ اكةصاننلاَو

 كا ةالالطا/ فدا 1و1 تربل عع ناكل نر رزلط شارب عب انج وللا يقم جن عجبا ادع باع
 الفلا *تواعنلاةد زوجت 53م3! لئمال اذ يدل هر تزل عمم ادض دل زعاثشاالا اذه سمس نبع

 الليل لضغمناؤفتيزع يبات اوفتمزع نجت ع ورعسم درعا دال "نيل لع دمي

 ناتو نعي طم هَ نعناع رعت: بد لالا تانج
 دس و 1 ةرعبنفحيوإ كبد يلج رالال اذ ةمئالطلاو ءاتنل اذ تيان
 0 زعل دجال لن عفن توزع شارجر اعيبتسا :دماطزعن اهل انيرَعرععتلاَكح إلاه
 : مصل ةتيِبن سان دعنا ةلحاو هلم اول ءانشلا هداج مونقلا دساب ون لدكنبلجر هكا كاف 1
 ريلغش ادبي زغن]ازعئيلادبعنب نمو تيوس ؤ عنب اصلان قدس دس كبد بٌئجْولاَ ودا اهلننسس اة اطابما
 مال الفرن ةرربليظنلاباوتوالف هللا زم ل: زم فرز انمي تال اضل الهاز شر ةيوزجيركه دنهل ةرتلا |
 نيران الالف: ىرنزوالو تلاد !َوكامهائ اذا ذم هادا و هائاذاهرنطانوزحالال وبك باتدحاة لوو ةلعأ
 لعد تدر ذيمز منه خجو نالخي نبلجرةدانيش ل طز لع غلو تناكاذ كنيس دانت نم] ف انلعءاتلاخ | ْ

 زوال يدع اربع ادئعؤباانل فعلا تجزع كتل اربع نفي زعر العتب اتعةم ربا زعبوب جزا تيد ئاطنب|

 ل: ةنوشنا اكن نكات انزوجب ناك شانضلا تعال نب خر لالطإزئيو ةدايشلا
 قضم قمل دنت مامون 0 و ريقرللاوم اوما مع علب اماما اتي
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 همه

 اهتم ثمل نام بشرم قرفع نس أ اح اها

 صدا اد قسبع داازع اننا فعلنا تيد دا ةداكس ار عناوكتسنال بلان :

 ةنلااكنادباتاشلؤ ف ةرئباواذاَ شلال انتا رو نلاكماوعل اكمال تشين تلا
 :ىبلاكالؤضم ان كلذلب لالا اواورتيا ادن اف الن تهت ناآلا 2لاعف مىبلاتلل خوفا امون نيشع

 تاقزيد ادع كيد اثبت لعش اد بع إعاَعبَج مات اكل صفللازكناغعنب وتعز عراب همنتلع بسد

 نانيز مط ادب عز عوج ناوغتعن عوضفلا ع غلازعئ اذكل اب ونتجس نبتة زعلنمفل انهلعنبةيحرجوطلا

 معن انازهاتس بد بداله الابل زداطالشلف يدنا اننر عدم باتت
 اتضمورم رت ايطعن لارا ثان رضا نال يقره نم اذ البرنو هلت ريال عش ادبعدإزعووشاانع
 ذود امون نر ةعورشنلدالا عطل ناود ذك امتد طفل ربل شل تيا لع شط اربع دز عاشسالا نط سبب

 نععرايزلااغُؤبا تيبس وؤ شكو دعا سرا ءاازكهو ازكنو انكهر غلا“ افرث اوريلعمتب اٍلّصسا 1

 "لطي لكش ادنعيبازعنب عاني عالاجعزعن امعنبداةزهرعتنن عع ؤلؤلل ركن يجهد انزل خخجتبق# أ
 هن نودعودع :ءازكهو انك انكهكل هعوإ :عو) ةع مكس داش اوانكهَوانكتهدانكريغلا هرخا هيي رناالا

 نع بصم اصلا دارع ةزجو ازبيجتجإ ل نعبل اغنية يمن عدا زرعبنع تب لقال نك منطنس ةرازثلا نام

 4 ورا. 17 1 0 "1 9
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 ا ا

 نيورلَوص وول طغبو امو يد عَوَْسنوصلْديلاْرَعلاَسل اوت لع سارَبعو إما رع نبع

 م رامتن انهن: نالدعنازمانئجتااقا الل ومب تن اعني مول ماناكلاض موب
 اكرالاذ نردعو دع اًصزخلاذ التطلع سادت عر انعكك ازباشمز عع ديزب ارسم رعرجازعيتس سعب

 دار عن عينشعر يد اةنعر باعوا نععتيب اًمورضو يورك نجت اوماصغ ملص اؤ عزل داع شنت |

 كا( لالا انستا يعقل انزيوكلاب رتب عت اكل ف متاداج ونجل عن نست
 ممأ 'صالَعْمالَماََمْج ااذالان نمئلنح اضم مق عد كبازع انام امؤب شعوره تلات نابت

 دال هلا ٌبيبز بلبل شلاش وشلالكدانعذا ةدكميمدج نأ :انضا ناجم نه اَناكاذا ضف ان يود

 ناب هو طيونمم دب ماذافاننمتنمدنعدل شن بو لتي لوف اب نال غطي اول ادِلاجَو رعب اًرعظنب

 ِتْرَعِدإنَدَعلان اومن .ى.هئالةئالطل اب ةران م كيلو مجبلاانطهل شع اكاذاءانشلا ون ذال اظ دلاتخز اب م
 دنتفإتا 1 ااا زيوت ووض اانا رقما اذامعاةيسدل قدس

 صل كاانطونم ل 0 اا اور وما بجلا ملا حالا انني تعانا

 ديالا هيل دنت ةدياولا موثمكن لن انهت غسل اويل اخ انزين الفاو نيل !ؤموض امص
 - لاجل عرتب الصم الوسم َصانْمِوِر تبلل انو ازكرتتسو انكي رسال اهتبال هم : يا ىوربو تلة هزااو

 3مم اضمرو حازم [س ورث دلع إعصار وسالت عك عل افوام ان هاتورضْئير لَو نيشعو عض

 نعإثلازعبؤمعيزب زج نيل عّرعلضمل انياب جزعدئاذنبدخازبت ع بمد واكو هللإ,نمؤعر شلاش ا

 كا نه ممءام كدا اهلومينعمعل ينبتيادعش اربعه إوعب ند وعم اعجاز يرطب نجعل ظ

 اًمينرخعو عن وينج انوتيش انكم انإكتبكرل اذجرع مشد[ صه اوس نا اًمَج نر شعو زعضددفد احا

 دعي رعررجن خيازَعد انتين عوطاطلان سان ز سار عبلاةنبتهن ع ارعم الابلاغ فا كب
 لاف جطم فيو ضْكْوصِلْن ازكهو ازكهك انك هئلات 0الى اطلعت لص الوكت فرب تيتإلعشا

 دؤ:ة لل عس مااا مان ن انصر طهشي تت لظف اة الاه بكير طب وخاؤ احا اًهضاضبد مان كصئانكمئانكه
 دالَحلا اًباَبْس نسوا اناول اف ون اذ امون نيشعو دءايركدنعاس رت ل ءابلَع الاف مدون نوت ةملا قف |

 4 بيطار هتل ذزلا جلع اهدا نعترعالقل انتغلجئبا عن إلاّ انقد اقيخزجنع بيدا لضاغل انه ّط

 نيم هلاخئونع بيد نان ةقيبلك اذ ء[تلا نهر اًمكب يشعوز عدن مءاذ اذ اتشنل مدننا يصب ان نص
 ثم اطلع! عاب انجيلا ل افعل: نط مزعر انعنبد اًحععشن ععؤلؤللا اكون جن مزعتج

 وعل تجدي : هيي سمس وصوم
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 ةكمصسسا ضمير 00 ديؤرا اتفميرتش ايثملا ليا لَعهشادتع

 يلع سادبعو نع نعافرزع درر: رسل هب يو انمن ألد اضئنل اوم لازمشيشلا

 ذل دنع دكت نعدلاباهتشالا قت كبد حان نت لاما اننا
 | ا ات افطضتيب ان! تتلاذجإ لازم الد مك .سصا ضمور رتل اور تت ل عصس عمتدادَب عدانَع

 لامع وم اضمن ل نرتاح لع اربع دارك هع انمنباع عضو هر نور كشلب

 : ابجي دببة عمن ايون عدتس سمي بوه نمي عل نت ارعدتع تمي اصطنلا م ويتاسِصِب ام

 نقض ناكل هنن اما نوت :.: نعام شمه تبل شد ايو الدلغل رون نع
 مش :ةانكوانكوانكواذكثبانما طب اًعججدَسساسإل نوانكتغيحإل سود زجرع شالح شاول ن كانك غنم

 ,ايلانوذاشل ا اسالا هجرشمل ن أ م اشعسنال ازالهاج اد ةلزئعموهورل ةلغال]ةىل اك اهقضوماطالا

 ييسس اع



 ثرويشلا ]سود ارجل هنبا بلع وسر ملا امال جتا املا
 نعصيب از عبث نعد اةزعنبتلٌتباطاث اولا غنلاف كسلا اس اط اطتبنرلؤعرس فلتلاواو ثا
 ٌقاَصاالْهاءبجزمن المن الهاش تثيزاالاضتف الافن مر ةمننم طن هلام وبل از ثين ال تاجإل عش ارجعوا
 :واَصاالضإ جنم ن أ بت وله اف انس الالط ضير ال مبلول سل ذ متن جرش ناو ناكهم
 ذهترعدو ازيد | زيي تمد نيم ءانتنال امال نجلا اغا انامل لال طال هزمان هدم العب

 يان[ تبر مطنوطض ضم انج كك اكاذال انتر تاز غم اطل ةلاذ كاكا يلع
 مالساككبارؤ ةداشل ابنراٍمءاومعَصيمإ ل الهلا ةر مدن زا ضفشصرل اذافزيوزلا.نٌوكماخاميوصناتللتب

 دولا هر شملان ن ىيسلا
 : ارا لهم نب يلا اس

 "قاض اةراتلاو سنحت ءاونعلايل ع نبت ضجابانشم ل خدر اا زعنانسنبزختعربب ازكي لبا سي رم الن وعدا نحر 1
 | بيالة لانؤرغسيالةساتلا ناو آمال نلتج الجب لأني نامل لج ورش انافرسانإز شب
 | اللافوشيز ابل ونعوطتبالد شو طم تن لالهاع يلقن ازعل اتي هر عيب عوز ج يرجح نوع لم
 اكرر يبدد !بانلاتيل هسؤراجاب نعول انس اجتلانغقبع كييهراتلا عمال ةيطنزلف تجول
 الطن مورا انضباط ناكورل تلال ضنج دل د لتانلؤ طال ماو اونئاعلا نم ماغنو ةنس
 ؟بتيوصلا جاز عدس نب جنب ار عدو اطنبدخازبة م تيدا اَوُمَس م مؤتملا ثءادلإا جن منيب ضالاو
 ًيللذاط هل ]جوز علو لاي عزج فز عب از تحال عرش اري عش ادييز مج زد خ زعمه ل زعل
 يد بيزعز بت انس رعمتع اهزانسن نغمات نان النعت نبع ا انجي
189 00 

 لا ع ع و يكب
 اًميادند او رفبال موب تولت صميم منيل انت بيا لة ادعو نصرت كرر اخ زعير وص زب ةفينح صوب نعنانسنبا
 هتباؤصش الصاد ئلوعساتل زارت تبل عش ادن عبالن لل هربكتن نعوض عز ذفبنش ع للفن بيد
 السا :جزنم]سورلاوْكِلَعمْشسإ[َص مسا با اماوََك انخنبلن اطاة زكا رضع سن اس[َس ولو لَ

 رص ارع باث نبا برد اباء نكن من اومن امد !ؤلخز ثم اتضفم يزن رض اكواًمبن يئن ف امضصيان ا

 ورز رمنيضرالا تاؤتل امتد !ؤلخزنمن امور سنغ اشد اوال تطل عش ادع هيل اذضث اذاًعونزععم

 3 اكلة شا ]سس الو دنا اندنعنتىاتلاتإ نيل ارجعي التلف انااا انج بمشي نتلبو

 انكمواز كو انكم ضار كااَعض وسع ع طخ اكتب يكح |وبطي نبي ؟واذكسو اركط انكم اضل
 امَد امون مل اولاً عش إإص سالو اضاءال جنبا ادعوا نذل انزع [ت قوز تعفي

 وطن افزع عيشنل ا ازعيانع حاندخبل اسم رالاكشاو تلاد غنام من اظعترز نسف
 فيم اطفال نة لو اكون آل ماب! طن الم اتفه تين فن اذ ها الهنا ل تال ادعو الاذ لاذ
11[ [ 1 111111 
 اناني ظفدأنميزخ ضن انا اوال ذانعل زوجتي يات كفا مرن جنك شمال ولشنمت
 يلتبس شد الود تانؤاوععاتلا نال نبال عشار عر الشاذ اراك عبتعتمزب ب وجنة يخرع يزبك باع
 "كلذ انالالاوربلعهنباإص هال وئيراضامانكل اف مونت اًصاَعْزكا امي نرش عوزش عا[ تكمل |

 هتلانالابباطننئ الت ونلث نَسفلاودَو امون ْو عود عمل اونو وب ولت انضمي تف رسل اًواكل وال اه هسا م
 النانو ض ازمه عائش كلل ثمر رويل امون ور تع دعس رجا وذو دلتا نال وسوم ان عاذك ل وج

 هنري ع 1

 :نلارعتع نع بازعرتوانرعجو بيبا
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 اصيب رعرعس نكببعس نب ومع نب تنزع عير نبأ ران نعش هناا: 26 0 . 1 :



 5791 1 7 ل
 200 و 32 ص 0 هس ل ا

 "ل07 لن ا 2 ا 0

 ام ززبجلن اضايدكا موزي نسف د ايي نجزم ضان ورلا رجلك باص مش امش الوثيق طال امل نيل نإ تيتطلع
 1 يعمم انضراهلانوكالو د1 سوما انما

 «خالاش ل افاسو موب وتلث اشير امور حكم َجب اا اناموناتس نايل زماهرجمانانشم ننس ةضرالاك |

 00 نثمفانتلاؤلج] جوع شاتال رتل هش اربع اتع هه باططبان وعلم انيس زعلف نعت أك | :
 اذَصف انما ضو ذنوكتاكو اًهيامتدا صف نعول رق مص د يصيصطم

 لان لرش م انّدعاذَي] ورع الوسام 0 يوما 13ج
 ا الا مَونْوتعَوْ سنة جاوخَك دارس م الا

 ل وسم ادن عب انعدام با جا نستتحلا راع نع الدخإ تبضان

 لاخر اغلا_اب بام وهن لتومعل ل نات الكتان الذال زباطش اجا انج والامام بلت

 :.ت اًهباامَو نلت نيطغنب الا ضمجرع هنت تان ظف امو نر عع سن اقم وكر هر جزع نددت |

 د ل اذإ اهنئاعؤنا انهت ضؤ ما هلل فنا طااراخألا طم د كرالخالا نض تلازم عقلا |

 اير نلف هثبامالا الع لح لو انو كذ د طل طش عام ادب نافل ئببحَمبو كشر تهتك الا |
 َيمزاؤتلاو دوج مهم اور َضملاَول مالا مي فد جوبالا انشر ايس وجت م ايه جل انج الرا بخاالا هذط تارت |

 اجت اك تضل دعائك ش ل كاك اكولوروم منو عجر ككاو اهتم عروصنمرغبزعباكت ا اهتسورابخالا |
 أم تضل وزم جب 61في خا دطساجب جات الكس ازال, لتي لعمش اربع زعهراناهياؤ هذال ءرطضماطاطلالا |
 تاهلة نار اال الة لج .ةنالدااراطخ ا نناكت لكتلل زمنه ولاَ! امور الا هنتمالف |

 فلع دمه ولجان اكعللذوكتك ءانازعتبي :زولاانعن نكات نازي فني ةراؤنلاابخااو نظاما

 تنجح كل زي ئلالعأل 52037000 ._ انبجئبالال تبالي ماياذشطلا ما فانا ةاولتلا ١
 | تتوج ابا لاراخ البل هن اكواب كر تتلارب امن مان اطنعر تكا: علام ير يح

 | نيل نويت اناطنن تافدصم :بوكالزش رمل اوك ةنلاكع لاول زل كبرت ةينس ف ناططنلاذانإ زم منج اف
 د0 ياا ال

 اصير ذات لا انكو اًضشنل ارو مل اتا عزل زم دبا ضغل دم انا اضخم ان. ئيشا: فلج دنغ ا اذاميشل القاف | 0
 00111 اوما جرعات وطنانوال اد ا
 زفت كمن نواس دال ومينا تطور تنوفا اذا يزال ملا ضيردل اني جو ةلعؤ دوا غانا مم ضنعل ا
 | قا دانس اذ ةقسلا ولكل ورشسل روب الورتبلا عشاني رخاء اثازم سفر ضمي عوضا مومَمَصبظ

 م نباتنخا حجز خاطتنلبوانباتحافاتلا لوا مكن انا نناكماب ونيت غقعتل زل آضفلااميبع |
 ْ اوين تانازتا ا ا 0 وو ا

 ارم ماكل: نةنوزجال اذه ا مات المايا زملؤغناتدابناةربلئاشاتكيرتجودعن ا رميا تيلاف |
 ك باكا ضغنال اضم شرط نداكو لكل و امن ليز ءناوكلاهشد! واختم ات ير ةيتي صال |

 لالا عشب لص الونسو يشل او م ْ
 |ممانتمرتكا انضفن نكت انشمو ميت صطنالو نوعل الا: اك ؤجل لغالع نم لذا صير نامي تحلم |
 00 ايس 0 ديس
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 ل2

 5 نال ناعدالمل لاف سال تقلا يلا ما ذرظ الذفباط 5ك



 انامل اذه جرا مسؤل !ذجازردمر خت ايبا دعازعاه زود رب ريشمملاءابطلاوؤلَسل الومعلا
 | ءافمتساَوال اهوا ذاحر تكا غتلذ وزن طلا اسونعل اير اظل ا

 يصل اككمن انااا انتل خجاجملا زعل اخخاضة باطني ا هني شب اهترورمملعصتن اناؤلس كش اذ مالك بش او
 نط نفك الار انخاؤ كلذز وضع مشو هوتاوعلا عمت اضمك كّشلا» راسل تسلم بقلم

 اض هيو وبا د تمام غال نم ابلا
 بكسي نانا ميزكاتلاروهيعه ةرتمل نشطلا اؤمن اال اتا شا تسلا

 ل اقرا تناله زيعر
 السيار ش اربع زعزججو زعيتس بمد زاب تل! ذضا خا كلل و فلا لارس قاتاذاثضا كبل وضل اذزل
 اذاكلاوج زم موبلاكلنغل اول الن لالخ ئن اذارإ ةانالع هش ارجعوب الاف ظئربكمن باق نانذ نب ببن علا ضب انيع

 0 ةؤلّصلِلِب هاو ضن كدا ةوطتب اهي بنساو و اسس ينم تبا االال
 دكا مان عنانإ نتمياطل وضل زعنبإسلا كبد
 نه عم انيإَع ٌببستفملا لتنال اراد انااا نأ بس 5-6

 0 كا دان جلال ةكيازع اب زمنه ذخج

 هي ل اًناذال اولا ئوطغيز اف دخلا ئملادج هااَءاَتر
 اوقلطَم امر اطار ان نسالأ كب نقم ايضا ثيتحلانجانكت ايس انَرلالْجُمُي
 ةالباذلاانلهؤ تدر لا ارحالارب ايفا انطبسس اياز نال ااكبالا غلاب يذلا انهذ عسا

 ذاهنلإل زم ورامانئاكر رب تلال علو اوك جالا قل مرش ال ا متدغم نشوان لالمئالهإ كاد انوك كل نِإَع
 هيما 0 يي ل لناكنا هانم
 دفا ئعاتسسلالمانينمرم نغم ناله ل طاخاافرا تلال عش اربع رع ورمل ادتكباوعن باركر زع

 رالبلةنجاردلاو ءلبتن ك يتلازم مبلل خم وكيت وذل ناجي ميلا ةانالغاؤلاذاذسب ن أي
 ا ونجاطنمرابخالا هزه جرّبتلا ل خدع دبا اتجاشلا مبا ميزج اشير سم

 تاون هئدل الدال يجدها ارض َعاَماَعءاتبب ىانمب تاء ظن اعمل اجد حنه مالا و نهطلاوتع ايه ضراششال
 | هاو اتاط ضاغالابالا كانا ادا خلط ج ينل ل ةمغافلزوجسن ماا 000

 كى تا 2 0 : سس ا انزملا :كعلبلا ة نوال ابدل اوك اذ اجلال تنسب! بالا يكح نط نوك انت ناس لش عرنع اتناك زامل

 و 2 رقاد مترا بلان اساسها اناظا |

_ 
22 

 2 يي ا تدل ةنوخ ابنية هم خو كسلا نياطملا عبئا ورث الثوب تل جيل د وتل زعمت نومة عل نشا

 0 ديس تا هس بس
 0 م م عل لا د ما <  تةراهلا طم 0 2 را يح

 را ب كر اماكن ئدئمضمْو بور ابوه ا :تلالوخ بؤ يوراجنعالااال هيا ودم ايخالاو نطل نر تبلو ةزن !ونلادابخالا
 2 -- 2 مانقلب جه لعل املا عضخانين لول اال نامزخ منيب امتاةؤضضن فكر وطخأ مو نشل شرا
 00 5 0 الطن زمض نا اطنمتالذ ةكان ناخب احذف ةيوكزملا طور شام صولا ولا اع
 0 ل 8 هل 21
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 تن طق مانا نتلإزعدنمماتلا عقبال نموه
 ١ لانو ةوصن مونت اذ الورتخ فرب لكم بلا مولا ءاشل او دكم انا تيئل غش ارب عوانة هنيز ضقت لاب ختع

 نسر املارعَحاَو ده زعت# ماخلا ممم ا دانس عو هضانل انتحل ازعن ملام لل طنا

 دوام 0 مو حجو دوج تش عادلا ةورترجتلا زيلمرعتعف ا ينجح
 ةناقلاجالتنإل كوكتال يضلانبتعجلل نسل ءاعةعأكطافلاو دان لاكن عجتعلا د
 مسعر لا نلت اود لزم لتر مانا دس قع فرج تيلع داب ازع موتملاو اتنخلازم
 عم هدمو كايتلال اذ 0 او يس وابو

 لكلؤتنال : هس ب وككو انبةيج اكل ن ا ةعمئر جف انام ا وو ةلافرسيبكلا

 كتمافافالبلوا يو المد جدت كان( تام انما يانا

 رباقانتلاو دوت جيك اجت 'دانواامدجْف اغلا كل هثاءاننا الذ كنب تلاع نالها
 ل اذكهو يضع شذ اويل نسن ازعل قرشا دخدب تضغط ونكلازم نخل وبلا انيك
 أك تردعص ظئسنغلث]كنؤككلذواموردنتلاخاؤ وحان ا اًيطْؤاَمَعَت راطاذإ :جبوكل ار وععوانشلا

 0 ا حق عملدع باز عرعلا
 انش ن منك عنبنتلا وو الا ئباجس نيف يلح ن ممنون تان مور امون خوزعشلبف
 النعي تمنت انجيل جمسازج قزح نبت ازبزجج زعم أكل ضاناطالا دج هج يوم فم خن
 ا وب نا نعمل لَحا 017-5 ٍ.هيلاواروتاعلا ردو 7 اهيساب يشم

 .لاجزبيجزعجازعتم لاف نما وبابا هشالشاف واش رشم رؤس مل الا ءوبلا عوبسالا مانازم
 منوه وفشل إجلال اًباغاذال ان تل عّش ارجعي اعز ا نلّصل اركب ان اربع عرس نبدغَس رع

 نوحلان لمس زعد اد نعنتسحلاث د هيعزبد احن عربا عتب ادع أك نبذل محى غشلارْج تاغاذاك
 البزتع "4 نعببنب و وج يزعرتس بيد رزب ب هعجيزعيجازب ين عونلا اكد شر تزول عش ادجعوا
 نبت تيزي وشل ج كده زائد نبتون لالاذ وظااذال اة ب تيا اشد ادعم رعبا

 نيالا زعاوفل ءاوفشا اهلا ءاكاانال هزمت عهش بع اهلي يافلا: سنس تنوفا 57
 توم ننام لعام نكت جنم ءامتلاتاطاذا ملاحي دال هنم نب بمنلاةكلذن وبا
 نمره اثنان يي كت اند اهوضَم] ظليورم زوطنلا نوبل البطن لإ ليللاو جشم جذع مطولا

 ا هدد ةوصل زانت ا ايوشاتئ دقن عرج مانا واخ
 ضلال لونان 21عام ساما هله نشطيل زم عازم لاني رعلهس

 يايا سلا نان كلغ مالغ ا ناطف ازرطم اير طن انا نم هن عزاء امالاإ اكلذ
 رااح اعز ةمأك ابنا هوي نافل اواو طاع

 لح ةلرمابتلاد انانذ و يبابوهعلاة نازك دعس 00 اهرعماعزب
 د هيو وا امثداربعإن الاف مّيلَع سل ناظم تيت زم هدا اةومووصلاّش اتلاعتشيرفو

 يرطشإ إل ادعو بجلال اف ككوطنل اوك تموتسلانلغقلاغضلكات كختعل وعل اهلك ندا لافمتس
 دالخر عيطنرل اعدل زعتم تبدو فنعبي جن نائم اح تو وست م وبا

 ”لانفّكَسْجَوهَم اطمن زم زمنا لانك هبة اعلا دلل عئانص ناجع «تليسلا
 | معاش فوك ها ناعما اد ابا نوف

 | طانستا مالغإنل اطفي تلبملامئبلاذوج تعا اري اَسعتسكل اندلع
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 أ
 عقلا ةناملائيزهرلب ف ناكر ورمل دل نأ مسكس ادن ءاهنلا اننا دان غيم زان ان
 0 ا و كا تالة تكتم ءكاكرعم|

 ان رواؤنلا 5 | ملال دلل فو اند اشكل ةولضلا كراك قلل اهات انلذؤير تيت
 لسانا اا لاضرنم ناو اننا حاالت ارب يااا عنا ظ
 :ةوكازتونلا اككهمدرعداماوباجاة هم ندع تمر ضرر مدا ننال اان ضرب
 20 دلال فرت عش ادعي ا عه مفازعناب دز تبع زعوب اشاد عير ازعيتس يب امم يتبع

 دظراكراو عدل اضتيز مل اص خلان اف تعا ول موشنل هوه عاري زلو اتسم ينل متل
 اخ اوه اخاةربش الوش سس
 |سناووجج امجاد تا نم[ تلا ضو اس لب

 0 تخانخينككاهشدالكت ايل اكك سابا توركء انجل اولا اج ماسالا شا تينا

 او« يمدوتدالااطنحلازمرنجتبالا طبحلا كانتا ني ورشا اذلكو ماش دكا ساوعنب او تمه شاب نال ا سوم

 نيلوتبلا عيش اديئرخ مايا ززم تسؤزعتسعفا اًضررمز اكرم هصبلؤ تلا عستهش غل وزع فول للملا املا ظ
 نذ نبك ماططز يدخنون ط بأ العكاَخبل اند توكشن ككشت او كرَص العش اوبك ةعلا اولكتإونمل ركب
 ابان مال كعمل ضال شم نقض مالا شؤملا نأ ست لعبت نا كل اومن اَكلَح بخ عوطن

 نطل اخ اهضنالاقرنالمل اك ذطل اهلا مشيش كلناكر ارناو كل بابل الزنك نتن اكيخص شن عبضلا [ناغيمحاب اللبس

 تنقنعرئر وعض شكلا هالوإ نا وزع نعيبحا نجني ا اجا امايضناَو اْنَسالُم باشا
 مالمالابوافناكلئ جلا داهس موسالا طن اةراهتلال "٠ بال طيخل اير سكلا جانذكآل اذن ا
 ًانئالشر هالمعت دل م مانغا نزلا اة مئات
 3 ان اب خمنازبح اكاناجنال ا كرؤظرخأ 0 - لاو حشا 7

 مك د ا 9 بماصلْاَص ضب وأ يضل رضطن اف

 كت لة ويا ترجل عنج اانشمعل ةزيع هو نعد از عرب عب اننا وتجنب يوعز عيو ع زاذادخا كيب

 ةهاجالاتتلاع ضان كانا أب: :ةلاتانزالاةاقتلاج لاا حجرات عصام
 ًاذوجلاتم نال اين ادت! اغالانط عي. تبا قناكك ثار تحجز ف اخ شل نيل والا ندختل سنجد

 اًضغلإ اجا الانطل كيزلاذهت نوبل ذ نفل انخإؤ نكاشالا حا الضب ]نلام اهدنا
 جا انوا تالا برات ماتا برشلالكاابعاسانشتلانالاكبذ ياض الا
 تضل يكل :نادلا ةقامل اجاني عديد وعنف ناو زصتا عايز الار اساختلادقكانم
 ارجل دال اجا لوسدكهشبالعينكلز كريز انئهورورتنا لع اميل انج اما تل إن اصف كفل اود انما

 اك مادا بلاغا اق يز يؤ دجلة داتا طارش امرك دانس

 : كن زضم ماو دز لاب دزطفل اب هش ةراتكا كو اتضغلاباجط |مدعمم خلت الخ ادانعو

 لانا افيْرابوْصاءارشمال كنا ءآنملا دسم نصل ء ادب ايماَوا براعكلاَو اضع يجنن اهئ غانتلَو
 نهْوشءنال اف ناس ل مذ كمضآخءانتمل شام ترسل وك الارعل اناا اتارشمل اضم اهيلشمال او نيك اذير

 امائنل اركي احلا ءآمل الخد ظمدنالا باتا ةسامنزنالا امنا كانت نحر تاواؤلك كله اببكام اوننباك

 مح شلشلا نيه ن وجاف عون اخ ا اي ؤضئاج ا نحلاذكورنم يجدن يلا ين جرب تان ظم نا تفماغا
 ا ك-

 2طن يالا“ هس

 ظ ا

0 5 

  2ين ١ 0 0



 اطال اووتلل زوز انث طغت ال غفر انال اثيلشل ام اططلازم نغني لع اب« نفل ارنب ِهانَع
 زءزكلالوكت امد زج منع هاقازع ٍِ ا واضعي
 نمل 0100 لت نشيل دكت سد جر كم نان اضل طغن ة وطول ضف

 3مم اطلاطفم : 0مل ونسم عتب! ضع كل اناا ا
 0 يل

 ةطاشلا ف انشر ينو جدل رعينلاسل اذ عاج زعنانهزعن بسك سدآسورلاو د عشبإ سل همك
 00 هرْباَدْإلَعل تت لعناذ اذاتوضوو موص ضباط وه .ٌءأضوردلع

 ضيا و وضؤل) الضفن يذلا ا وبال اكو. عة رب الحب تكا طن ولك نفضل الجعد

 كلذ اير, كلذ اهلج نمر سلو ءٌوْضْول!ضْفْنب اطر ةرائطلإ اكو انتبنف ان الل اذ اها مس اإِعْئَد اا اضن لع

 العإزر زم انبنط جافا خان ةدلسالا اانلهؤ اوال وما يحول انهت كلام انكم ولا اضع
 ْ قل صن لزب كلكم وصلا ضج لحن اك اكمال حالا اي دل رك دان

 ش رز وُصلاضْف اونا ط اغلارن هج و وصولا ساطي 00

 رع رع ل د كلاش م ليلاس موصل[ ذنوج ضؤلا فدان طايح الاكس شمس
 نإ نا ل 8
 تتال بسمف الاف سا مز كد اًصلارمزب الل نالت بلع شار تع عر زعد اخ تعبت بيب دا زعل

 ظلك نرجع هي ا ا ال
 وتبسم نع ”ازينع بيس دان ئفعتا زجاج نب ار عزسع انبة نع ”عليؤمبن ]لع دعرتتس لمن : كلل ة نيو رينا

 الَو انظرن مو وبل الذ ءالذم كلَعا رع ءاملاؤ غنا امل تعش ا عن ملل وشاعر

 و طازة هذ اعقاب م ضر تأكد دب

 ليز )عل إن عطانُس نب ,اًعابلا ثسءا اةتاورغب نبال نخب اتعب ودجوزملا بيب كلا هريثبكش بارع

 قال وزم جلا بلا م لد غضالغجف زؤكّبلْ وم لا صْس نو يولارالكن |! بدن اتوازع

 نعنالهالعتتيينعكابتلا صو نعد خابت ”حزع ننعم تع أك كا وزاؤجاد بيلا بنا اقايتبل مذ ان :

 عطنضال ملاكم تخن الركل سابا كل اذ ءآنم او خمنشبج اضل نع للعم اينعإ ال ايل اذرب دس نب نانح صد

 00 ا ا عاتالءاللو

 توزع تلازءقم نعنع أك 50 لطلب ولا لب اضلاز عدلات ورا وال ذل نر عئاازع
 تس ولاواووت هاش ضدات نعان .نا طناتت

 داخل وباجر الازعاج نر توجع شاب تمل انععا افي انعإْلايبدوصخ نجم اطنناك ال
 هلو انزع د اج تعينت أك 0 ا

 ُةلَصِلُمْضَناكناَوَع 00 ' الص ونمبو ناكرال افف ءانم اْءلَ خرج ولنا أ .ةوماضلا هل تِِبلَع

 نضل ابْنَ إْرَعِ ءلثوإ لع اربع جاز عز نا تلاع سعيا بيب [تضفلا لغم ذ ان

 واو الهدف زا ار اتالم

 2[/مب نعي انعرع تس اب قيصز عقيم سرب ضم مم ٌتِيبِضَمْذم از ٌءالإرّصف الام ةداطال] لغم ْغلَح ا[! جوغ ضيف

 و لور دطعت نءاملات علك نعتلاس لان أدع

 | ةعبد علببالل اهم ف عانس قس تيل عت ادنع د ازع أه اظل عالج وبا تيد تعجب نعد هبا |
 كين جينا رحوبد قش ادع خوك حدا قعدنا إو جا ؤتدتشد تمي تا تاتش ف زبن |

 عاضالا و با لل | ١ مر. صلل ل الا نع 1
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 |[ هيب يدي دي يب 1:
 0 27 وي 7 -و 4 ل 3 ا ىهع يس _ اعف 0 مورع < ع 0 -

 : ا اد ل 4 بلا -- تلا ب يا 5 د يع .٠ --ِ تحيض هس
 - د لب 2 1 بتنا 22 جرو يحل ا

 يل لح لا 12 اك 7
 1 0 يح ١ ول ا ل
 عسب هير >6

 ١ 0 9: 1 خي :

 - ير تست ا

 2 ع+ 5 قع مالطا زن ناقل دمخ ةدلغسلل ةر غزلان كك
 ء ع

 6 تك فلآ سعبس |ينضينل هضم لقلت ن | دشن يشاع “و يشل عرشمل ءاس اد ل طخ انتل تل ا ضخم نلف

 ا 1 اضف بلخمئاَسلاابقناخالا ل تئئلَعش اربع ج نعمل زعناكمنتانصن اور عنجير# | ىلفلاَو

 هه 5 207- 0 ' يللا 2 ماك > -

 0 ل نقيس راها ةتعومح اكتم َلْغَّعد وقع نينا هن ا

1 
 نبت و فيس ا هك

 ا يا ا
 2 0 فا ار يَناَع 0 2 ماصوشَو هم ايضا ث مل نتا طاهر نغطي ع رع

 كراج ا رع دوار 00
 جحا 0

 ؛هةزب لاهنت ابل ادنعجلز نون تعيب اثار عنإ انته |كوماكساجب ضمان وتط :ءاتش نم
 ل كج 2 | انتو لاتتدلاتيلاطانم يد نعنانةزعن تازة عزعتع بيد تطل سور ئاطسومدفلا
 5-5 ٍ هه ا اهتم نعتعأك نضل كلع :هادطف ٌبلَعسضن وكي يش ناكراجسابالف هددنمب عت نكران اطف

 35 3 0 أمتي بالا مئاسومدنجلا جاتا ةجرللاذكزم جريل يلا نعشلاَسلائ نإ تل عهدا ربع

 0 0 الفلا ليي نعاني زعنإلانب م نعتع 0 0300 اقر ا را حام ردغلا

 0 1و 0 0 دوو حما 1 ل 1 وج قالثسلاذ ع
 ا 2 ٠١ ٌملالقلا علة لعاب بالكسلاةنانس نب نعي تلا عش عن بت نعد ان بتي ثمل لن لبن لع
 م 0 ١ 0 و هضاب :: كلاين اد مدتدزازاةدلق لل ةكلذوطفتأ إرم وتلا ملم ادم جر لو

 كك د براد نذل انب) نعام نعناع نعد انعتمم أكاننخ نب دان دزالا“ انوكيواؤاج ابر كال دما اكل اه !2لملعا
2 

 و 2-2 هوو ب ل يي
 9-1 5-0 9 تبصر دفا تمس |يادع دعوتك يانا اكد مانصظفناكو

 دك قمم مع .اطأ نيرعي يتب ان يزعم كيب عاتم أكن تنل كحال ةءامنلا
 َ م نإ ضار اًصلائاض تمتد آ غل! بنوك طن جل انرعلاسنبإ مب تاع انتل سحلب
 مح تي هن . | غيم :للقل ع دازقدل ل ذاتي ؤم :لزعيتتج نقطع بمس نع[ شارع أكان ابان انا مس
 3 0 2 اًصأ هللا بنكل ندب :انعلجانقيخا بير أك كدياجادبن | يبي تال داما ال الخس نا

 اواي اهتم | ثريا ليزا م اناناهنج سال ناو 20000
 امءانبنكاعراؤَضل اوبن نغسل ب ةيجز عنتيل اذكهز اكن رتل ذم دانشا يسد

 معتصرذا شمع 0 اةنعزاومسصزعن ٍ ا انغاومرخ لا تلاو

 ان اكد موو 53 تماطل جروب دش ادنع لم جزع زل كم سابا ف ءاذتلا
 سلا! ملا: اج ةتغشام تام اجلا راكي عطا انج ببان عجل |

 + نزعت ل .رعراطتمل«نفنالاو ءافتلآلاخم اطيوؤعتسا ليس وكيف
 نقيرستا 5 ا اكامعم أ ئاااوطتلا كت انج عر عجانع
 املالع خخ [ةواناننوبجب اتلاعدلاتلة رسب ارزعب اي علف يوزع اة ثا ”عبانيارعمملا
 مدان خل ذاتن شع ذلدسلل ل عنان: انا كف تمد ول شلال لك نيل اذا نلف تنبع تتش
 نبك - از عتعأك عج ام جادتخم الجزل وك قلق نبن شالات د

 الز زعر اناء زعز تحل تيباقعن جيلان اظل ازيد جعشس !رعاناش تلاف
 حانغإ عدا نعنع بد ىغضلا دف وجنت تاةاساب ا كلاطف ياض عن تيل حس ارْجعان “كاسل



 : تس سم سم سس

20 3 0 0 
 1 20 ا 0 ا

 1 و م 1 5

 3 00 ا 3-0 يل 0

 00 م حبلا لا
 مم اظايانكناءاعب كرب لنك رئاسة هدأ اذ ير

 ١ اة دامس هتمعشسب نعول م ددكاهلل ابنه نزال 0 (هااو تف نيوتغ 0 ايكجانجاتم ودين اندر اذان جست لحام الاالا تعج اخت ةكاتواذ انظم! اضل اتجنا شاب | ا

 | فاير اتاي جب ل اه. نالسوهو وحن .ماخج نع ييطَع هس اننعابانل تيل فانا شلاراق بيبا ا: خح 1 م
 نال لات وعتاد رتم زم يتلا نع أكتا اذ + هك |

 راق ظنت عطيت طارت نانا ةرنجيد انجلوس الانزيم نزعت اك اتمنط زج اجيبإ ص تست
 مكس شكلا .ةطترتمج نعاس 5 رزلاد ا ىجس اين لاةماك 7 جر

 ١ بيزشالو م اهلي ر بنساك ارضك 1 وركوك ل معلا ير
 ركبت 7 0س و وعول 0 ياني تي زمتح ا اكن يا
 بانل نزاجلَع شارجر انعالمل كاعلإو ني دبا سرع سعوا نعنع ب مبإ 22 انيرجم !يسابالل اننمئاشلل ل . هر دعا

 د هنتاي ناهست ذولا عؤجساز دعاة نكت عمتس بيد اتناإركلا - 0

 ايءاججهلا ذا نعخاعبم ازماطتا سيدو لان اطاناد تعبك هكبشا نم و
 ترعب انعرعمج ا: نبتعأكم الل وعسل ا ا ع تعوم جن عامنا < 2 ١

 داهعرل طعن عسا تب جبال نإ زل اكان رج 12 تائاذال انفع انتل ]كك ارعنلاتيناذ | 5#

 نتج اال التو علم رضاك كلذ 1ظشظشهش 9 5 ا علا 7 ل ا
 دلما منع لن دلائم وتدل لنادي ا اوايوتسا تون ضال عن هم هع ١
 0 ايمكددتلإءاهبداب, داب نأ امد طين لوطا اذا انهذنل م ءارمومدراتلا دع | 0 "“

 ل سك ارت اديس ديدن دنس كبير اقامت: ١ ا 0 ا
 ””افعمدسل ل خك تعش اذاءانَسا ا انا ايل لقب نتن ثم لالخ نقم اي تب هير رح

 كلج 0 000 طك نيل ةسللذمل نو اا ظ هي فلا
 يكل ننلعز عج نع هس أذ عل ءاوذاك اوشلا سما شع يد 6 2
 ا ءانيا لاا انبمزخل هن ئانةللداؤتل انج 5250 'اتعائانل يلاثالتلا انت نسا 5
 اقع مَساب الانامل كانت ماسلارعنل سل نال تش ادع د عيل نسا نع بع باع انعت | ا 0 2
 دانت ااضالوكت الهجيلةمش اتعب زعنانس تش اد يعز حو ان ازع بزعل أ5ٍنطتداو مدل نسال م "ب ١
 اعراب طنا نرخ ازبةيعزعتعأك تس ءونبالزننر م ةامإاءكا اؤساب نام اكل افو تطرد اب ا 0 ل (ّ 0 ظ

 اي قبضملابانتيزبحرعد ايزعينع ثمسء اشد اهتلاع اك انيس انتا هكا ! هام 4 01 ثاعرعب 1 م را مج ل سلا للا نر" 1 رظ
 "ا 95 1

 5 كالا صا 7 0 / 0 3 ا

 1 / 96 ١
 نوبت ادن اؤعص عدنا جل نعت بون كرد اكلات نا أ > ا د

 بيرااللا: .ةطبعضلا !تلاقءاملابت نضل انسارتيلع تيارتعا اذ 9 اعلاف 0 اكس از عز اوسع عرسملا 3 2 هع 0 0 071

 ةرناوو اس
 ف رعد داخل دب عاشت نيقييت بلا ٌبيمتح اهتز معايا الاد انب اع انع دل انتا

 الثباعطانتات :انعدع 9 من خا اراهتل ادام ءاشنعا مامن انممل م انعال كاوتن نعل اعلان تقع

 دعوا ع[ الازم اطووكمعب اش انهزم فرامل ازمدكل انبدضعالىت ماس رعر يات شا تعادل اكلايلاف ةجرعأ اص

 ١ لعب نير نع وخلا اع ضلع تمعر طر دود انمالو 260 و خاضلاد انملانإ تاع

 كا د 0 .:

1 1 0 
 | اعرب !عتافاسد عانت كلا ا 6 ا ا اع ان نساعد

 ١ 0276 2727 يس رس
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 0 و وو ري تجب 0 .
 5 0 ع 5 ل ج1 : 5

 ه2 ىف جت م - اا نص 2 ج5 ل

 7772 ع ا و < <
 يح تن < 9: . 5-5 ا ا

 ياما ١ 2 2-0 ل 02
 كلل 0622222 2 ها حل رت و سمسا ىلا ىو 20 6

 95 م دم تلال

 [ :تمضلل نال انجذاع فرج وااايد الب عي ماوي ياسا ا
 | بنوت امج ان نس كسلا 0 0 ادت

 2 5 م :

 | 36 تنند وم وسادات

0 0 0 

1 
 اص

 ا

 ١ همر عزاز عل كر: دهن بلع نونو نامت تلا ذان عك اة ايل لة ناني نس اع
 د دقي جرر دسملا أكن انضمت رن :مال هداج ن تحيل: سل عدنان يلم اذان لعتيلع
 لثة لافميرسابالل فيلا نتف مافوننف رضا نعنع اذضلا ل ازعل شت لزمن تقلع اربع هازع أك ثلا

 0 | ينبع دام وانعم انا كت زار تزن انه ءاميمدمتصلااهنوك ةلهاازعأ

 اصأ ”ةعكزبازعل الضب انعنسحلا بيد اطعم فلا ذك نانخ الطن اح اتطلل ابالل زل جلع سدح دازعأ
 قغج ازال مل اةناثعنبد |(ةزعبتع جانب انعدنع ٌبيسددضل ان لال تلا طعن نا ىساال ذاتيا نجع
 | يِضارعْعجَْنِإَع بيب فلا فنبو قالاذعدو نع اهنذاق ع 0 اكلته عشاببعالا|

 31 بل هال نجلا لفزاة خو للان ضلجو يطري امال اهو ساما اعتلال نال تبلع

 يذم بتال نعمل ُ هاد اسلايلاف الادب عنابي ز عنا بيد نءدخازعغنتساك ا

 2 لادا وز بس | هند ستي هده نإ وت شي#
 كك عناؤنسز عوضا ببر دنازشايؤزع 2 اتاني :هاهعاك ئنجاممو وا

 قدس ادب عيار عرش اخ ماَصلاردنبت اًضلاّور دنا ّسابالل انزإتلع سابع رعت ان غرعنلجيا ١

 ننام كبر اراد فال: فالحب بنان تاع اناتعإ

 نين دطاهنز رعت صلازعدجا بيد لح اةنعلا أكت تعالت ابا زعزجج طع سادت زعم
 اورام أكان رابرسا الل اذ اضمن ةشطسب ل ميلا نر يطع دا دبع ادع ]

 3 و عميرالذ اجيت عساف ا ودب ءاخلا لور تلق شارتحابادشم ل ةبوطت دب ضوبنعأ

 دف زعبوجزإ بيد اريد لنا0ناسوموو نالت لان وعشان

 ضم كسابلهلاذفل من اهطيبزمفوجةل ختم اطاناون ماا ماذا كلك نابع كلل افطانحلادالو ازعل شلع

 تال غال و نبزادؤم نخب مال رحنا يل هوايا ءانول زعيسس و هرعلانض دب نتاج بريدج

 0-0 ا ب
 مالا تبطب نادل كدت اجلال .باز نم زعفمز نب تانغ: عايجنبة عزم + نعفشم أك
 بطن اهاذازل هك مادجعؤباتاكل دودو سوما
 هناك: يددنطش كن اممم جا عمرا مد غاظل ا اغخع نظل الوب ثبطلإب

 بطلا وم رغاط هن العزي ايل بيب ونطين لود حال ع غبي اداناناكن أسم ميسو

 كالا ثمن

 ايليإ 6.٠

 نس

 2 مال غلاة ناد من :د الان 0ك شادج ياللا نزع زال زعل اني عنإ تحلب ةيزعت#
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 أذ ولام نرش اطارات شات عب لخل ه ثاذ نسي زكي نشل أك رب ةفلإ نا وكرت ةن اطير هم

 خل سالو افءاملاف عقنبس ماضل اة دل رن طا ساخزعث تال اذ ان ء ءاجنب نمل ف طن ووصل اضعن الذ الل اذ

 ص || ةئلاع وكلا ذدلزامو كيو :ن لال ل اذ نامجرذ مثير السلف كا غزمل نانا نازل لان هبل

 | تلعب يلع ارعاب اسعاف رسب اًيربن ”رنبازعمب علا زعتسلاازبهع يد نع ءانخلا تن نبدا جزع

1 : 0 

 ا
 < |اص

 م ل ١

 ا 4

 ا



 بيس وررووييسس اوس حرس »

 (ةيصيتلا
 000 ,ُ ٠ : 5 هد رو لجو

! 1 0 7 6 4 

 ماتا: ىاكاتلذ نمو مرسول ناكاتمزلسالا هل ذاك قكاو اكتب ره تغتر اماما كان اييب عدلا

 عع اربع بتي عرس نبت يي نعدشس بيد كلذل ةقكؤ ءتن اكان كورجتل اك ةمجافناك |

 ومص نسحب رعي جازعنع بيس ناؤتد مكتطلنمتم اًضلال انتل سابعب ايوب انعوتعنر خؤلا | اذص

 يق نع ذكي م ىلا للا دخان انايل نادك م رس

 000 سلا
 3 ةنلج ناعما الايات تلج لاو 1[)خدنكل ةركسر تس عن انط سند اع عرفججو نعنع

 كل ةدملاق الا نال يملا رن غديان تييعواسالتس سس
 ات ال امانا تعز ءاصلان اكمب راس يمل اموت وع منادلحا

 ل اج ا و 0 و عل ناوكال انتل وزع (انع

 كتم أبدا قدؤ كن اننذ كنك غامد اند كلا لل دع غنا |بنات
 رئت جوع شارعي عيلان اةنعتمب ان بنع تعتد اك قلبه ءاتنلارتم
 ا وع كور 0 ا نعمل دش ايش لارين

 هيلا دو هلال زضنالل بر تزربلههج دارس ةر ان: نعل بحال رت عبانباعرتحا كي انك
 2! لعش اربعاب اةعانبلاَ سيب امجد .االالهلانانعت لخاتم جلال ةرغشا

 ملط عملت ابل ارجل علا وعل اسي ارباع نجي عقم صدر تبالغ جل الان امو غي لإ ىلا

 كلَصعرخازعادسا|ك شابا نيل تير نعناثس نبا يعيكتننع ٌنيدايؤن امج جعل ناطعتعت ناخذ
 دالة اناا لا ةيلؤط اتيت اد عوالم ايتو عن ان نب ازعل
 قش للا ذضا جل نر اطال زوكتؤث موت اعل رهو مشل اكحائلبلا رم جان اقالفو شملان امان الف كلش كاتيبكلا
 امزح ان نكلكل ا: قس الع هذ [عذل اك نا ضنككان اكلك ننفجض نجر او قرض انش ناضل كغم د كز اشللإل

 اتيالشلانلكانالاذاضغب حاكتن اكد توتا ازلبملاو تك بسد ةاوعدلاذدئكن اش آلا
 1 ووو سس ل

 هذ داناكب جلع وكل ذ شبس دكا: نمبر اال لع ةسضلالتازجتتت انج تلك زل الا نعاسمكتل ةترطلا متعقابغلا
 ماطلاش يزن دلبهإ نتج عشا! اتعاب اكليل ا مطانم عن انعتع تنم زعشب داعش يافا

 انضمي لنمو اءاإلش ا: لهل تن انهت عزمت ديزع ةاطنع تجزع ابا زعال نوزع بسلا بيد الل اذوطنما |ًانص
 3 + عير نبدش عزل نيصارعنع كد تمن دال *::ئااكاكلذ زعير كلفت عفاضازانافق ( أنصأ
 قف هيماتلالنفلادبتاغداموسدقع.ازانن امانة نبال لاتقل اقالجتداج ْ

 000 ا ااًببض و ا كراون اما لتنمو ا م
 كاف طنالف كم انااا نضام ةلخاد تير هك تسل تلاع شايع اناا تت هلرع ظ
 7 3يع صور عل لالا نموت ادا نأ ثنو ادا نعي موتاسالول نى |

 ودان نايتس لوم ةلما5 جب غشنا نبل اذانضل اود اه انمما:نعتبملا نشابلازهيزناذ شاعت ظ
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 ظ
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 د ما و م هوو يحل ا

 هآداكر اهتنل| صنم ضان الشغل انتم اشم شابا عوتبلاّن تاز حتت اًيفقاتماناكنعالااجتقلا
 ةنونكاني هنا وهن ننال ]ع ورعل ف تاكراًقرضنب ظاطغم اك نتن. نحل طم ل اتصشس ينال ناسا
 عم اند انتا ءانّمع نان سم مالكر اهتلان انتمي فيي ةلونم اشار بال ثددجالمل

 البن ااولافو اوم ام اذا هت س اكرجاع الانا اب ايا ضم ورح اد اه اعالاناطبالل امن كاذلك انف كتجتلف حالف [ج

 عي تستسس ع



 انس ندم ثم غصه ناوكن امبشمو نابثعل نجي ناكم ءادشل انه خلا ضي ؤو لال اَكم ان ناكتعال اكرشدلر اهينلإ

 | قِيرع تلف كانا ىلا عرسال اظن نانمّهو انضر ذي هل لئن هل تا لع هش ارجحاب اد اي ذاشسال
 ركل هانم ان ينص ؤشاملاحتجتتاث نأ - سمحتم يم
 | هنعنت ثبس وتدل هبة اك ناقوشسح ابا انقلب ازا انظمّيرنبو ملازم وكما

 1 2 ووسع ١ سسوس

 ايل رس طر الهر اكان اكتب انت كانو و :واَيبادوَس اك راف ثا بغض بلف امان اكالافٌّةماف

 مالعوإل ممل ملكا اا وشل فل اخوذعد شلال اني هلا ف سن ن ألم وب َناكَم موب وصي دوبل

 ا ناجم نق شم تازة لالالا يغب دام عشا

 دوج خرم افعشنإ ما اؤ ضازلت لعن اتالنكرنبلف كاف م اها انين وشلازم عز امام اةنمبْروصلافأ
 ياسيد صوم : راض اخاضمَررن نيو دؤعلاكو انت سال لالخ او ساكونعف الو تنمي فالوب

 500 هاج زعل افلا قنإسا تيد ننال نب اتم اغا روض 1

 رسال مم دعت كيرا نشا اع هت اضمرم شف

 0 «ههذحإ رز عزمجْ لك زع كريت مح ازعوكمل انهي ابيع تيب هضْكرن صفرا هلو نلت اانا تلقا

 ةنباهوكا ضن عبو! بيب سابا ف كلذ ةلمل ا تفند ةلملا ان رسبع نام انّمل الئ انعشل ايل اذزبتسلا
 داني بع تبلت غاهإعرشلو اهيموع طنب لاذ ذغ انمهداطمرب دز ذاملا ل لمتلا هنلافر تيما مت مشءادبعجللا|

 0100 انعم بدلاو ذا ملال هللا اذال انيك اربع رع يع نتكهشا ثسحا|

 عيل دف ١ كتاعبسم أ اثنهلا عل انمزتطت لي ضونعجدقسدا دج ترج لتضانتلم
 دعب سبوع ون كداةنىجعباباتعبلتلا ثريرت بات انانعبازغميرع ب بسدحسا ىادتقا

 اكل فهلا انضناكماقمانبآ ل معم ةلاظرا نمل اطمن دشن عل يذلا رش اللا لام سا

 انام نضاداناذضلتاعم مف[ اكلالض لونا نظل نحنا
 2 نت يشيب كزلاناطتسش» اجا نات علا كاقزخشلا مولاة هاكتقاناك ثان
 تاكلذواب:ناكراول اهفنيبلالها اسمنت انف نانا سابالؤ يشل ازور سابالا ااَدَنَم البهتان

 دبعابانعممث اهناثع داق عطيجنبة رغما فم نيلع بد يزشلالب نازح زجل ج0 تحدت ذم

 | !ةفجنن ناكماكسلفل ذرب ك7 تاتا نفور تحف قم اوْع اضل شل اذوب كلون كتبا

 ليتل ةينتطإ اير طش ذارككاضسؤخخ نكت ةتلذد نأ عب وست تاكئادأ
 ْ أدانت يمد نفاق شمام ملأ تنطس| ىاالن طنط تاكلب انشا

 | 5 كرؤج كلن شو دل جدام مبلغ فم ذازلبتيدع ثدادبعإ بال ةئاختع سيو نعنانعننداجنعرهعبااتانغ |

 نينا ذعر غمنتلع كيب د دبارعي نات أك وس بنوك داق سب خانتع
 | | ةلنناتنلاةلانغ وح كيشلا و انطق نمر ابمعل نال فزت هزل عمت اهب عو تجوب اذدلا حالجنعيسافل تينت |

 أ دا ]صْساَكسم هل اهتز نكم الا اوتضعو كعك وظف اف نفءاذاو اوانممئاامومنعدلا

 خانمفاشلانفلكانالانغ مانلب [سرلاؤ عش الّصشاوكمر اغردذع انهئاظ في داجتش غلط لسورلاؤرجلع |
 كلمت مبا ةمانا تولت اهرب غد نضر لااا سلايم نر اطيئبَبس ذو دم ان هزبنوكت ضي كلاذف |
 هيلع تنزع 0 تنديدا 7

 اعلان الكاناكنا الكاس حملات انت اناس اضالو للتمتع ارجع سيد لقتعا
 | كحك اننمنتلع بردو تلا زعل قس ع نس أك ثنا ةزشإلت ولا مسي

 يصح سو م



 ادم ذا اولافو اوم انم ذهن ناكرجاح الان اب اضم انج ئؤرخحاَو أك اطال (نانيدن ل اشذل ا

 اك 0 را ال ولا ووك

 عطل عر تع اربع يتيح ع ل +. ين عرتس برد كلذل هلك عدن اك ارجل اذه اهزكئبتلاكهمجافاكأ

 ربت دخانعنع يد دات عتب غاصلا) ةجتدع شءابنعب اعجب انعوتعنر كلا ان
 نصح نع يهد مابا ضد اانا املك اء اشلاع 5200607 الاب اجئاَرع

 ٍ 0 و ام ع و اصلا ط تل عر ابان ل نجل نع ناؤغس عنا
 ك0 اف ةنل ناي عاطل غباَمالتمَ مادا حنك] رغس ند تس وعن اطسن تابع عع نعنع

 لالة غيل ازيا لا امّماَسلا شل بلان ئاشل لال نا توضع يالا تفالثس ب ب
 لئنواد مثال امانانج عز ءاشلان ويا را ادا مومو

 0 رشادبع هزيل اكتحل اريك هام ايلا بي نإ يوص اذان اناوكل انتل ذزع |انص
 ا و راو كوسا 0 ايلا

 خت يطع هن ارتعب عيل نع دان عع انتصر دم اخ يلو ءاتشلارتما

 0 ل را عا ها م # ظ
 اصينالع يبوس انامل ازضننالل اه تيل عه جو رع ةراذن علب عال طكرشعب ان باعت بِي نط

 طاوس مئادتعا العائلات يب نت: داجرالقل انت ملال ةرتش
 لط يرض اوبل ادجلشلاوعل اين ارحب نجي عقم صدر تبالغ سمبل اهلاذ انضمي يو لهإ ىلا
 يلَععرْح رع تلا أك نس شال اؤؤشلل صخر نعن انني مدارج عكتشند يداي ؤنان جل جعل انام قمو تابذ

 ا

| 

 يلا قال افق: اطل نسم اذا هيلو اتيت ادن عيالنا تون نيج الابداع كغ
 تسلا هلا لف نر اطال وكت موتنا ةربنومشل اكعانلبعلا م بالنافالفو شم انتل اًمارنسا لة ع لش كتبك
 ايزاحانإ' كلكم اف ئت الع تلف آكل اع شل ضزككان اكلك نينفعض انج ]و رض نبش ز الف كغم نك اطل
 يابا الكاهن ذاب حاكتلاّ كدب نيت 2 ددجساد| تبدد لالا ذنزكذ اش ءاما
 0 وا اس م ا

 وان تجند ى كلذ زبير نب كل عسل نامي ل ايزل الا نعام تنل ةترطلا مدعو! ابغا
 ماكل ميرندا غانم تهعش! !نعانا كلاي وهطان نعنانن عنب ناز عشيعنبارعدتس كيدزبفلا ل
 اتيغر لسد اًءاصإلش اهل تس انت عزمج هيزعةرادنوةجزعنإن اعدل مرعب تيد اكل اذوطنبا اما
 لاف + زال زفر طنبدشمزعناؤلعتبنبلازعنع ثد تمني: الاب ئا ادا نز عيت نلف كاع ئاضازانانت ! اص

 لفي مانا افلادبتنداموسدتعلان اطقم لاا جمنشارالالبتءاج .
 000 التناوب راكبا رضني ماد تدنن يارا | نص

 لطالما اورسإبالل اف ءاطّومه لخارج عج تجلت ع عمد
 اكلات نعل علال انما تيه ءانالاز هدد جم 201
 وشنان نسل اما 5 لزب غشنا نشبلاؤاطضل وعد يي مايو ا نان ئاوتيجع
 1 او افاكتمالجلا.ةرائز ابن شل اع وكي اطياز العدل ذك ناب شحلااكارتمل
 كار اهنلارصنخ ضان ابنه اننم تشم نيو ؤش ابملازعوتل انا طتتش هنت ماًفقاما ناك عالاقل
 2نونكا تينا تصفر ابنالع] ع وزجل فهتاكرارتبب الاظبل كانتبجم يحل طل اتصور سإج نال ةرن اطعم الفص
 دهن انظم رتتمو كلانا ءانس نان تس مالكر اهتلان انتمي دفن فتم لوف انضر تدهج المل



 انس نم كين امض نادك ابتدو ناب شعل جب ناكم ءانتل انج خل اضن و وز زاآيام ان ضاكتعال كرش ر الإ
 |دَيتلفَ كماتاونينلعشالاظئاطومو اضمن مؤ لنا نعل تيا لع شارجعاب اننل اًيلاذاثسالا

 _ || كوتا اهانمماثهلمؤشابملا هه تقتاذ' نأ انتهز: ناد ودا اننا رت باني ربل قشانلا
 دعا سو يد رسال ٌعاْض يي

 2 هايرا مالك عتيل شا اناا دعا ليدزع زان ءرست ابان عن سيازع

 اضأ هلياؤغشملفل الجزمناكماد 1 اكم امو وصب دابا دوسان تاب طغل جلف اماطَناكنالافّدمَأَف

 موال ممل ني اهماؤطوفل ها تمس كحد البا وب َنأكَم امو وصيد دوسبال

 امها رابح ساكْدعإجَك باف اهلا غ فد تانج كب اك لانج ينب داعش

 توجب ارم افعشمإ ما اذ وسالت الع نالت كرتبلف ككاو ملا نال نبي ولازم عزام اقنأ اةناروصلافأ

 لبانل اهدنا لم هزي راش اخ ا تطمورثزنبو دولا وعون سال لالخ او سا كونعف الو اتضمي قالا /

 0 ع هشايجعاا نال وبسبب نعل اهلا نعنبَسلا بيد نإنابعلا نب فل تمار روس

 --ا ”تانلغل نجا نع دن زوق وتب ازعدج از تبتبحت ا تيبىابالاطف هاف ٌءامكم تانقمرم تف

 كو دجاز عزمي لع يلا زعوكت رع جانبت ع بيد صم صفد هللة لي ئاظانحتفششأ
 0 وي و ا : دن الام انقل الميل اعنلامل انزبتسلا

 هانت ببدل تضاهي ةراواهمخ زضن: 0 نج ؟ انكهرامردف للاخ !ليعلا هنلافرب تيب اش اربع جالا
 َرضاو ام ل اي ل ل .ءلْحَر دن[ ءإةرقوخا ٌبيدزع

 ملا داش 59 هيبسعوم يس جيم ةضونعجدهلاو نلجأ ْنج لتغاطينمأ
 دعبل يد زع نع قداتز عجيل نباتعالسلا كيرنعرا اني غمنيلع يسرنا رخل 5 : ادب

 لال نانا ماب نع الاقرار ان دش توت شا ل لماع ركر

 اظن دهان قا عائم كل[ يضل مالكتالص الوغل زم .وظنملا ل عجل لاو مس ةا نبا

 قمن عيش تمت جر موكل داش سن نا علا اوريكم الةريشملا ةوطنلا زعل شن فاناك

 | تالكلذوابتناكراكل ان اك انفننبل الها اضمن انَفَناكناَوميس سايل شل ا زمربرسابال امراة ال منجل خ ارجع

 دّيَعابانعمي اهناعتد مودم تدع دوج مجبل
 | !نوجنش ناكراةنلفل اذرجنلاَجَت تاقراتمجلا مؤ:فع ماذا اًضللَمشلإ هاذ كلوي اتباعها

 | ةلكرك مآ اذااماةيشلا نضل ب هدا هتلذم نالمب نيش ”تاكئاو|

 0 ْ فب ةط تيرس نضاطخلل 0 دعم ان طخ تاباتتشأ

 أن

 ا

 ا

 َوكدلعَك مش هكا سم طبل طم اذا طكيل مشد ارجع بال اذذاذتيع و قع ناثعن دان عر عب انانتع

 كجم 2 ب كبطل زعي اع قس أك هللض مقبل مونم مؤب نوكيا ةداذنوز عراب شادنع

 ْ | ناهد انغ ون كيزخلاكم اعطلانمربل اصلان الاةرإ تنباع ادب از اذملا حازجنعيسالزئرضتلا |

 | لإ صار سل اناددس ا غالواوعزانئالونكو د و صوم ع
 :ءاموا شل انفزكا طلاع عانلب آس ةءلاذرجدغشن لش لاول براغلم 1 دا ؤيداجبتش لا ورلاورجلع |

 مقلع مجانا اهتيعش سوم بصب

 هيلع هتئِنلَع 0 تيلي

 علا 'اتلالكان اكن اج الكاسات اند انقاهدس اخ لولوج التو تدع ش اربع نبض سر د علكتع |

 اكرام بيدا نس أكن ندا فسغ اسشال وت

 - 3 ببسيي 4 22 22222 22222 2 تت 252121212121 ييييجيييهييُجيفل



 درا هسا
 ةيطاقاشلاب انهالاّناْؤلا
 ذيج ازا تب دة رسم

 ةبوحناملا
1 

 ا

 بالو هيجالد هَل ايجار منام ءا اياال انتل غل اركرح ا اضاذال نطلع هشادجعو نعاس ل

 هاب ازعل اسألوا يب نب ن | ماض المج وابا نتا اس ا
 | اتينا تمطتم اس تالونس نم اسرزعتانملا دغش الص ش 5 الوسسلان يدل را

 |مهباتد دبا و كيه موصل لبعَي صاغ 3

 |ةضوييكراضتم عك قالا. منبا لص الونتلاف يدل نو تيباطعش اتعو قراقن زن رع

 دعس أكوا شلاهاثنمرب جالا رثضلاو ماطر عننا | لرب ,وشلاو تقلا هضاكتزم اجار ]
 الاكادانط جيل نسيت تاك/هدز اذا هارب عراد عنازج تب ةزخ قع زب ا سيزعط السا :بازعبملا |

 5 ميغ اسمع نزلا بصح رج: حرورفلا لعَكا آان اكاف نطو هاا عطينا ائير عا نيل

 ٍْ قرط لكن اععبجماب اشعل: نوكيرتيزبجن يمك لغلال انضعانالغلأل 0-1 |

 لجالا طنش هتداثوم وليل ءاطدعانعبصيبا عد نعناكس باز اونكصتتع "برع جيرالا امقلاننكو اد

 1 سم متاكد تان الاطبجزبثاؤخو كلزبل انضزيالاركء الجل تلا بهاد 0

 نسل شبا انوع ءاطن بطل اك ان طل )لع محضرا ءاناانبالا طهي زنيز لب اوناكدل اغلا حالي لعكس عش شوا
 فب اطالة اراك كاتي ال اولاذفم انليزكنعلهلاضض

 | ذب اطارنجو اه هله ال ناذ وذ اتاك كع خاب كلا بع يقرر سيعقعسلا

 انضر نات نعد اًرعتهجو تلا دعا زمؤسالا بذا زهزتبسالا طبل كانت جا رشات اذلكو جب

 اناا ولادات مسالا ازا ةامش رج :عاياتقات | ظ
 هلا ينم انااا هس 1م علال اطظرغل عاطن أمل النذل! ند وعاَم اتاك ماوكتب انباكل العشا
 نير ازبة رعت ”::كاشال ا فلاوهوزإ حفل ودازوالتب عشية انسب زع هاش بلل اعماشطلا |

 ١ نفت ههول لق فغالسشا لي دانا نوكيا تقع اود نان وك عمتمالا
 َكَسُْم اكلذنغلالّنؤااذ المان ذ ةوهَمَوت م2 نبا انهتال انيرغل لنزول ازذادف ارف شالوا مع لكإنا |

 طن نر يااا عم اكةيفوزطما الخلا ةولَصاعْمسل مج هاغلا 222 نأ اح اج
 تاكاوزياو ءااخال انيرجلا ْئاَصْو اضل! ]خو ماضل عل غلا ءاسطلا وج نمد دج جت شا تالا ايلاف

 3 000000 نالت ننزل تا ارضا انما
 يلا ومكلا اطال انوثنوضمزخان اكرمف افيضعباثمضلاءنبططلا ن (مهنابنتملائواصْربَصن
 يابت : مايد .اواذ الامم خا ان يطعن ادن انتل نلقي نحت لك لضأ شلات

 اذا اان م اطر زيجلاد الو نرجوا ءانلاكنقنلإباهشابنب درماك نطل عضوه وشب ن زوالعس نسب

 خان اخ اوكي اك يخطو حمةولشلاباكؤ نإ لادن دز الإ نال دول وش اهتكلاس
 رجلا ضمنت ا تهلحش ادن عطا دلغل غران ضيا عدن از عنجنع اوقع ازعيسوبعب بمد
 همز عد انعزعنإتحلازبة همز عتم كمر دانعزعد ار عتيعأكه يشبع ين كشن الئخلكل خش انج
 مشلول ااةينيزل الك جلف نمش راء خ از غران ئماذم اهدَحالائيرجل اذا ظن ان ةنبل جزع شايل

 000 اطال زب حا ورش اواولك لوب ]جورع سار مسؤلاءا اًررئارعز تلاع رجلفو بن اك

 اهلَعشالَص انو اهسكلاةلاث رتب لوغنجب رعبا جز عز نيون للا الاقلاع اهناغ صم بيبرس :

 0 انهت ةماززكينا يتسن أك كن دوم مئاصإ ا طنارهطلاج اغاذارلَسو -

 ”لالي كراج ذهن ش ا معنعن جيلا واش ئوزلطلا انج انجي مورا يصل زمر ضال : 0 سنون زن كلا

 طوغشسنخعَا :ولتاباكدضتو بكوب عا الغز كلا نزل سر وطل الشع ةراضةإ جوس ين احا

 م
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 ا 00 برو مف مروح رو عما 001 ع

 هلعجاب ال ايلاف ةتاطنن عناب اعلا ظن عنج انها ثمدؤفالا نت عيبوبشلا نع انس وكول

 لاس د رقتلزع اسست اواو عدول اعلا ل

 ا ل يا نان يل

 لل نعش !انيل ةرج هع شادبعب انعبسم اق اعتراض انين مح زج سما

 | دئايمرظ اهل ناداثانسح ا طنب غلب ماضل تهو
 أ ليزا زعنبتعيحالا سعدنا بيز عي ناع تس أكلات اان ننال

 تكمن اورطعل نبوي اراب خباب وهل هرج الاي زيتش عّوطنم اهم اصلا تباع ادبع ابا يب كلاسي
 | طتجمو دنع اّسلاعيسع نيد كنا خب دج ناقل ةيديكتاناقت الا مشا
 | فتطضادب عبار عانس ليد نعن اومن اقزعن انس نبت عنو نمل نعيرؤ بجنب كيد نانس تانغ
 ا ةعأكرتماهل نزع اشي انبت ا طعناً لك لفاتلاامافضسا لو كلذث فرمان انو اراب ارءاضلاءلوعنت

 كورال ايان ند عنجاندج ودب لولا تراتيل رحل دار عن اعتب عبات انباَرعاَبَج إير وبالبتنل اوجاع
 وا بيد اًمتكح|نكيمل انابونش كر عجل نرتتلازمكلذوَنكتلَد اضن نمرضطمل موبلاتلذ

 انالاطفل اًساخ اذ زل الن: بضس اطير طنميزاث اراض كمضطم لمرلازعيدل اين امِإجل ازعن انس ع ناس انيقه نع
 | كج ضاعن اهدجطوبج للا زعشلاسعل طونب هيو طالذانمّر رت الطف نمئاكو بلل ازمخلذغ ع تاك

0 
 اكاا ختيار الغل اكو ع اخجل نر اقل دنا حم مم غارج يملا دارة بنجوم ريرتنل كاع ملام

 تال ماتلاوسمل نزيل سارع زعز انسز هداج عنب يدب عنو ازعل شن هزه عدتس كيب

 أككرطنفزاعار كبلز رتمتالاذاذ اعتلال وذل طف ناسف نضيفه وشو شن غمزة و كنق اير
 ةفتلاوخا !ءافلن وسلا لن ارَع لت لَعساربعإب سلاسل وم ابحت و هدام يفعل
 تأ ا ع طا ا هاو !ءةينارلاسن يد ومالع
 دعامات ايلا ع ار دز ع انس بد قع زعل ظيزعن بسحر قعد صخمور ند لعوا وازع

 9 يسد حمس جب حجج نمسا هنن ايوا

 فاطم ذات لا جنا واهتططن هيرو تمون يزن الظن ذك جلا زقرت الق ادب عير طفل ازغ 0
 ماض لود رضا راسا هنا نابل ا ناك رس انشأ اال

 اونا ءانمارؤل هرم اكان اندر طف رن موصل كونان لس الل رشم اهلنا تشل وبينا
 قنا كبس تكا بجيت اوتار نسيت بضم ازال موبلاشللذ

 اضل انااهرانمزاجااتاجنوضا امج امن كي نعال
 ٍةارعراقٍن ضيازعزمؤلا ركدزعل اسيازركت لني مزازهنع كيب اياه وتل ااا حلل فر مالا
 0 ا فكان عوطدا وقرن ذنب مامر اطالاقرابلا مارين منّ لح تشادنح
 دا اضم و نشيل هنلانةازل تلة شاد عيازع جاتدنل بج نول رعبا ّرلانعنَس ٌبييبرتقتل جنان |

 ةاهزطعت نعرادكس وضمن تؤمزعإتلا تيس انا لئلا اهناف اعوان اكياورتمتشل ان ازال رابغإادا|
 داهتلانمّصتن نائب اهض نو رنتب اطر انا اًعولعم ا ل

 كن نبلاهزقدإتا ردح از يذبخنلا تيه لكاكدلانؤ بذا ةلخ نأ صل اسج ابوس

: 0 
00 7 "2 2 06 900 

 15 0 نون 5 00 0 ا 11 فل 0 00



 ل اوه خو طغت كلا عوب ومد عن رش اسم رَذَع نب الر كلغ ةرا تلهب 2-0-0-7
 دربوصو حصازُمل انْطَتْياَعس اربعه رع انسي اول از عزب سف تدع تمد زب اجلكانطل اضوُصْف كوسم

 ابل راهتلا ع تاو ا د ناس ايس تك امُكلا

 ا انج لانعاشل زم ع

 اًنناءاضاجن رابح تفرط إير تاطفظرمو ًمانطيطسمن الص ابشن لكون ماضل علا ضملاذ نجوم ايلاف

 كيوم ااباسشلاتمل مخزن هيدا وع ممسكا

 لاضاهنل ادم اعص ذرْدَدَوْبلاكلذَوصن الا اصمت نم موبيل كأم هوو جهه جاع

 يلع اربعه لعمل ان نباشم عك نيرا يق ناقصا تاس نندت 2و2 هناا

 سمتتلال وزنا وتلا عوبومن ان انغئقلاةئئا دس اهتلاولاظناذ توضع م عنج علا لجل وتلا 1

 ذانعوكو يع لعرب عجز كو: بس غابقع يوك لانفؤول مكس جل اوراس! وسمو لَسسح

 ملا ذاتقمرهنم ءالطض دجال زهسلاذيكابالة نسوا زماتضفلا لنوكيا كلغة
 اوولضاز !اطغنيرتيرالعننوللم ناكل هليل كش ابعد زعل نب امن عسع دبا ع زبل ادخل بد

 تويم نعدؤكلا ادا نجل ادبعز عم انهن معرت ا ب تن اًضالاَوبوْؤ وامن عناكر ءادضعال او ةيينكمنع ا

 اضرار معلا ونزل ماتو نانو انة هل يدم ايلا ووبوهع تايثل انهنيعز عيبا
 قطع يداش نإ :كلالا مة ةيسسسيسا ميمو

 فمواَماناففَوَحل اَداْنِإَي 0_0 رع سم اج | تسلا كيه انعانا

 1 را ةيديتت ويوم - نب مزز شاول مؤتة !راعناصو
 525500 0 ءاناور ناطق شارتعاا | 0
 ا ها ءانا تش الرا نسابالل اضاع دم بجاذاوكتل ادن الروت نعال اس انرطتمَع ظ م2 ا

 ال لف يدل نجع شاب نعنمج عجل اكراضمر زف د اةئاحاطنجنا [جنيإ عني + ع ةسحر
 ملا درا 0 و را حا ور رعت[ سو رمي نعم : 22 7

 هيازعشادنعدازعمتجنوتعرعنباناثمزعماطتلاعلفلا بيبسديئافلابائلوالءؤال كلاما ١ ٠ مكي ترا
 جاتا علا: نيحنبالغش انسان رجول: هلقش السل. غل ثنا 0 ا

 لنج ازعط افزع زخ دانرانعّت الاطار نعنب جزع ادعي از عدتس بد, تلبمآلل عمدت فا اقرج ل نأ ,١
 دس تيتو تاما د احاوم ب دهتما وعما 7 : 1 7 6 7

 يلع او طضيزل خا رغمرساتلا تاؤلل خلط تبل شادنعبإ يد نحضر انضباط عنب بيبا مانذ
 ةكئالا نتا الافرنالسهلاو لع! اعل تلعن سلا مانع يزعل ذم .:2ينالكشاواؤ تشل زر 3 0

 نعد لزب نعبر تيمي زعإم لا ثييد اذن جدنا يشل تاق ءآصن 0 نا

 ران ادنعزعجا اهينبارع للا ثيبرتلاجب وسلا كر طبر شغال ازا تقلع ادب عيبا عوضا تنح ا | ل ا" و١
 بوو لسور العشب اَسش الم ياكل وبل يطو زج انا غممل انرباج قي تونه قع جهنم
 نكرم الن اذيسالا ناو ةداز اها ن | بن اهقشس كدا هيبتا لان اةناروسالااَمَو هس اَنَحَسلن
 ثاهتلاو انكيسعلا يطل اكريئيطتإلا شال ايل اعاد عشبي ءاملانعضافرانب ملا لعب اغلاَدهَو دوما

 3 دانة ةرججش اي زعتريدد تع اذ زاظاللاطا يسأل 3



 ماعلا المع كرار افالون مذ عندو
 ُدلَّضلا | لنغاواملّضف انادي اذ ةواّسل اوراطنال ازاضص كل ضف نال اةكلذَملَو كلف ةولَصل !باريانال ارض طفاو

 ناخب اكتر :واضحا فمه ن بدن تحاول رخل: نواّسن كف نانم كارول[ تنل نر غ
 باع منازع شبح ازحنع بيد نبنول لا نب, تفرج اذن اكرتنال ذ آخ يزرغلا هاللَص كي دا ناكم وضل امره تبلش اين

 ل هرونلا) تن .نا لت اظالا] غلا ع شارع ازعل منع انس با عنج بجد نان نبا نعت لا
 | هش الوُستاكل تلج ارجعي مناك ما نعناو تهز عمال اب ون مزع رك سعر نب قي قعتع
 | بكف ملا غنل وم ناكفرل اف ءاذلكتللذزوغااذان كلما نكفْنحن اذا طنس اؤلجب ايرطخا اذار لكس الص
 لالالا بانل ةوزعلاكبتوال نغيويذل ار بهو ظانل الجد ئاذسالا ع ونت يللا فلاةيكدا بو

 انج فاكل ابن دنذو الهلا ةنيوكلا ةنحاوؤكتلا | د عانضلا فهن ةرشلازعغ رنا ولس وذل طلو
 ةوهتلاز عشت عبونلا دكت البؤتلا ل شاغادنا الو اكراب نؤكمال مكان امل ادخل اَ انضيل بطئ ضد اب كيرسم
 أ رظاانال نردكوعشادنعي نعي عشح أكيد ؟دنللاهنلاغلا لاو زج اها ئورعل اع تس اضقلاَو

 | تاكلني ارو عنجد كفو تبا كيت تطل ان عبو شف) غو نيكإتر انلا نب لقيلملا
 هاجد يبذل عنز معز ازعد لنا أك انا لقلض الخارجين واشاد جلع مش إس اللد
 | نعبانعوع أك ؤتازمز انا وزتلانقن ذر الق طنب 15د [ل كش وص ناو هيتاكلا ةربسيتجلع
 | بولانمزو كَ طش ايثَوالَسول از لعمب الص الورك اكل اذط يلع ادب رع انشغل ازعهش الا
 نوبت يبلع تلعن اهات ارعسج نعيم انشا ر عجن بقيحنع دفعت بيرل هن زسذؤ جلا

 كلاش ءزمإ !اراطضالادنع فمي ثني زم لبا زك غل وهل ذر كيبل عش ادعو ان عمص ماب قعن انس نع
 نضل مثير اواغَو كنون اسقف وراس بلعاتعاانسَبن تملا ان اذان انمضانناطا
 الع مجاب إنسحاب ليج زع لهنلا ُبمبرال ذالاتنعءاغتلإ_ انتج تزرالعلاذ و صد ناضهب متن ماعد

 لم! الجمال اظفل ان اجدعؤبوس نعبر اج ءانجل نبلاء طفي تلال عل ع وونف ءاجل ةداكيلع ازعاج ع ادبي لع 0 ٠ | 1 0 000 ا ذأ يل 11 0 50 1-0

 ملافلببَس خال عه فني احلاككلؤعؤال نخل ة تيل عمال اذ دام نطيل اههانطم تأ
 انطفاتل مو لَعو مع لمتلاشرمجل اغير ثهزاكازااتلتطلادخاخ اب اءاطغاف دج ؤ متم | فبوس جرح انياب
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 كا اان اس 0 77 دو معا انام يعم اجله طفي اوطسلامتانا (سي ماي تلاسناعنتا انيلبتنف
 . سن .ئتبازموزالا تبادل

 يبد زن قالازعلعأكت مابص نلف عاملا كاخازرطنغ هر تيار سحاب انه كي يجزم نوم نعلم
 ابا كمو اك الغنا ف ننمزلابتإاَءا دل كربلا طن اضسيمش هيلع دك لسكن رلك العش ادعي
 كَم للك ة ناظم اددضغ اذا. اذ عي ١ وقتتلل :لكو ةقحاذ بطر غلب طاع لازال ذل اس خلال ىاتنابدسسلل ان لتع ساد نمسا ورشا هلا هلمزم اجلك ىلا ال ةددشن اداذ افك اذانم انعم
 تباع النمر قعر لملاك خاسر اطفاَناجدْس انوراملا كاني انام معو لتللافف(لتم
 ظ 111011061010109 عت اعلنت ند امنيه لمبلا
 ده طعيمة اجاعمثرلا منا لاذ سيرين مماططت اسال ذ فوم ءاطو نوني صفين عزم جالس ظاك
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 داس 2 0 حرصا 7 2 ل

 | را اذااك1 تعدل اطهلم شبا لصش الويك يدر 9 ري اب انعم ع سلا 7 0058 ة

 بي | ينير ازعاج زب نوت ا جام نؤرشلا كنباكءاقلا بص اتمالتط لفن طخادلة ذرالعو انممست مانا أ

 2 التتبع نوربل انع هس اكو جا لشما لن ام انو طف مل نط تيد عش ادع انجز فكل يه نع كلبا طدلس
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 أ 77 /
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 أن تلا ةز نكاد ايزو قلل نفر جيتي ناضل ا 0 2 را .

 || 27 11 7 عت
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 تالي اجار تيزبدكؤدانا نع ننس انش موب اتا للا نش اك اطالع تيما زجل 0 ١ يي
 دين زعبن سيلين حبا نات عوجتازعتع قلت عج عطا دحلاو انع.ئففلا ذي ف كلر هر م 0

 0 اطانإرطمل اهبل َصسفَءنولكإب ضعت مؤهل حدا تبع ضايج عساف 0 2 ٠
 أ انج باص م انااا: اقم تأ ل ا 0

 مخالطة دعشاجعباكينطازعداجن نعم بز عض اعتمدت 5 و 3 ْ بجو اك مي 7

.( 

7 

 اًماكضفمن اق عانجاسقفم ازجاَصغ تفتكر دلع الخدج تلا 0 ا

 ةاتللذ دئَعيلغوا طابا اد انغا اذاهتس انا متل اس ةرايطن الحور لعادل ال انيس !الامجم | حل ٠ 410 سل
4 

 1 دال ب عج همست سا ودم تفاقم :

 تاكاتا لنلفط نراك العرعر: نير ذاغككااذا تكف نام قانلطخلكةندال اغا لكاينناتختلءا

 قرم عنو اصمم طفااذ تا هنا اضاف تالا أ
 جنان اطكاذإب اجاب كلا خاو اخ ءاننا مولان ةعمَوزهتلاانميزم خماذانني تمض غر طا اذان ناس

 لعام اعوام ةرارطل الع اسراَغ مىاكتعاكاذا امتدت لامدالمانف سان فتات[ ومب مران

 ةةنالخالةيا وا يلمز ندد ولا ايدالاوزش ماك لعند تنوعت دتلث نيف اكل لع ياتيك ماهعق ل
 اطل طيوطتس اهدا وغلا« هنلهزمدجاؤل محا ع]ك كن المكن اّماكشاةرغ الدرؤملاو انهزكآنالطا 06 | ب ز

 0 ب سوم يس مي 0 تارا
 10 دع رو را يع يو دجس وعول ع

 ب ا ووساب اا#ا م يسم
 زا ما الوتس هيلو نرخ ور مرلخب اةماطعسارمابفا نإ :

 ذيل شار تمزاز راع زخار تمتاز لة رع مس إذ لاس يحاكم اطضا
 | نطاخل ركاز منتبنب ماج النع تن انعم رض ان راظنالاارددا كتب اعوظ كيب عزم لتضضانمؤما ناجح اكد ئاظنا
 لررعزلا واذ د نع افسنب م مزبانع از عميع زب لمعدات رعتم ميا إل تضع ريزعشم كابل

 اه أكان ندا عه سقي انها تضال لاو اطال سنارعاب اسم
 ا عبو طؤتل هتعطعال اننا ونعل لتي ضي زقيلج: نعمل دممتاقإإ وللي خانع

 ْ انجرح باز ة خرق كا نواعم ال 0 مولا

 مذ موصل لو هذا نآس وهو هوس اِإَعَحَجْرمل تبل سارع الال جان دن زحف عت انهزع ا

 راسن امعمو تال خيزم ةرموم] حر احالوُم وا يلع مشاربعابانةمءلا:مَكاكلب اكلينرإات اهراس لِمَ ف

 انهم صو انج معلاَو :ةمس 25 .

 ضن تاخالضجول والان ود ائغعلاذاثلا تحف افا كتو بانج اديس وتلا هس اَسبؤ هد نيب قتلا جانم ٌّآ

- 
 ةاكداؤس رانا لع مانع وهضرئمالا ند ا وكن |بنعزم عانزم ءابننالا جزل بلا ةلتوط عتساناكأ <

 0 يا ما ةيبكبالذمو/ ب7 تدي فن م و عمات قس
 تا

 لو مالذي 0000 ل :

 ”*لهلازعشل ابل ان لاب ءانمرسإنعقْيحَنعالَسا اعل انضجزعر بسلا ٌبِيسالَسل اعنا بيج عتع

 ب - يبا 21 ديل 1 دش يم كح
 5 فم نم - 1-2 >< هده م ّ هل -

 ا ا اا ل ا 6 ا
 جوع عم تدم هز ل 07 هج 0 1-0 -2--> 23 .

 تت ص ل ل يل تت حي



 . أن
 #3 عم اوشا راهو مول الح سس. ضخ زل ملل طنش
 ١> | ةنيكلؤاسللد كيلكيلزيدلوا ابننا اة انغمنكل اذان ؤرفلا د ذا العزل دج نادم نجا طنا:
 اضل انادي طلبا تجر اال !ءلؤمو هد نونجالف نيب نها! حام. لتف كم قناه إلخ ات اك مزارع مف لوط عبس

 العز كس او ءارظناذا نكون شال فل تاغ ناؤرجاالططغ نس اذلاتامثجب نال طفش بدول ذاك شام
 كتلته هش ادبعإا ل اعلاف نوجه مصيانعبانر تب يدعو فاز ةسزع نسل [ككترؤ لل

 عازر ..8 ا ل ل ا ا لا ل ل - هبا كس
 : 9 يي أ حرهب موصل اك هول لاءانغم لَم ناض مور زج ادع كاز قم جر شبع نا تب اصمت ف لجل

 5 . يي عر | تالت اذ:لاو ضانسد تلبس كلذرج اني ضعبالو موباكلؤ لاصق يؤاَصمضشب دن سي تنفذ "نحب كيما ١ توكنا اون نولَص تطول نط نإ لعل اتسم زن جزل تضل احن انشر ز غلا حاز متاخا 3 ١ دولا 2: ند كك فنا 0 ا 1 00 ل ل
 5 وى مير و

 :١ نعر اها ازعل ازنتح نبت كيرا فيش الا الكب ئجؤلا ةوزببعنلا طيز ةلاسنغ قا فاكبطل ا
 | اتنين عجب جلس ن اونا شف نجي ءال تلعن ادزعُوب ا )كل اذ للاردن عر عدل نبا زرغد ا

 لع نعول ادهش ماناطدج نايت ناكاذا يلقب اندلا ةلمزحل اسست نذل ثمل تليالعش انعم رع
 لهنا تهئلعشادجعابا سلات ربك انتل ضعننازعدخ ازعتعأكى دولا نماضتفبا جدلا فراج
 لال لعلاسالاَسل هر ال امنع نب اراب جرا اذن عون موبلاتللذ باج اتح مان بن
 عوطلا رع وزج ا ةيلَعش ادبعيبالد لفل اذن! ب جزع ضملاثبا ضو سبل اضوه اك مؤ بنان د مف
 دح اكمل نوماس يار رجم 5-2 اهغزا غاب ال5[. مبنج اذا مابالارفلشلا نطّرعم
 طلو دءانج نبا هاو سلاما ذإ) اض اشم ث نمضطم اكو نط عش دج بل هيو اك ناس نباتي اخيلازع
 ”* هاربا افاتلس نم ادنع يو نهضنلازعنبشلا بيبا موب اذاه ناتج زا هلو

 هلال والان اقرؤ كل اذ اعرب معز بقل اذاني شن وزنا الازم اتطمت طبرجل !زعإتتلا
 2 اهإةدوَو مانفانصنمت غلب انج زب جت اطال سقز علال انما عن اةهزعنعابسجب ننعم

 كل ةمؤلكا:هلاذ اًضمو يضم ومع جل ارمتلل تاكاذا لطفا [مورْصْطبَو مومن اربلعل اطول ا كرز هح
- 

 متنه ؤ رس ادام ام و ادانخالا نم: ا ب د ا 3 لئاف ذئاو ا

 ارينا دلكلا انيهدلل دوك لنك جل از جيناتضمو جم المن انزلت لول اكره وز تللذو
 طا عالما متل اهساخا ايل ذاللط ارز اننمن دس ثان الخ مؤبل اكل ذك ناش براضازوجإل
 نجا زجتع 5 1 ئينجالاكلبطسالف نئيبنكتل الو اناَمانلكتالب ءانلذ اكول | ببطنل بطنه الا انكريؤ ا

 اندم درت ماهخ ياشرف بيج ياا. تيل قش ادن عيان لذل خروع فإن يعز مزاط نير وثمنم
 هيانلا دج آجلا ذذم نأ بد اذا ثمقب ةاوينجب تح ظفب هذا ناهز بوب هتطد سو بل نسخ مانرغ
 معلا كن نمءانلذ العال جن اكن الا نبل !ازش ا اكون عاذالرانخالاباثستراآل انتسن كلا )و |: لع نال د كبكات

 انصأ بكين اتيت شارب عب التدخل اذرانبازعالا ضد اهتز جنع بيب كلذمال جون عزم جلا كتان
 فجل اسللوزسغبلخلا: عمان مان غطفبل حداد لفعل ةرجملل اذاتضمر خذ عضمؤت مانع ]بلالوانم
 شال نريد مان انضر من ةلجللالوا غنج انتحال جلع هش ادزعؤب ال عسر طايل ادعس انتل ب
 هشادتعاياك الان مياذل اني عزعناؤهم علا عشنا ٌبمهلالعشوو كاك بانيتاكلذوبلع
 كين صبرة اذغح الك ة موسي ارضا للخنجإ تضلاخ التلال قاف ان نن ةينجا صرع تاجدع
 فرق !!واز ماتش ررزن نجا شزعلا سايل تت مر تلا دي ناكل نبو انيز ل هزعاومن هن علظةلازع
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 ا را
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 تا 3 و

 مد يسم 1
 تسخن 2 ايعاءاسرعإ 3 بلع عنالو مومو انين لني جند داصم و : نزح طخ ابنك ذل !علطزجلشمل نشا 0 ل 9

 ل انلانظةلريزعتد اكو اطيل ًمناغتاكاذ ١م عالج جن كتل اراخإلا فله هالومند ان روصّصمْلادَسرِإْئ 5 ثنا“ 6
) 

 4 ١  1نال و 1١

 | بع هاانلاجل اند يعني) تر عيبا زعلّسم داك نعنع بيد نضال ع ئبعن ب تهتل او اك ما: .اذااعلعأ تل ل 5 1 3
 ' دس زصشانو ب تانجاعشل ةلاف الاف اَم انتشال اف. بلعب جايص بح مافاصمر رمى باحث اطال مينعأأ 0 4 نا اء " كودو لاا هم ىو 5 1 3 و عع 0 ' ل م0
 لس | 1 0 ا م ا
 | منِلَع ال ف لت تاون احا: نمؤبان اًجِشاطال توما بالو طنعسالل اذ مالجانع ع اجزم ابنجويصالاوءجلع ءأ| دا 0 3|

1 ْ 
 رشجلاةهضبن بكرت ما وجتاوسضشإنمدجؤالليت عنخ ءامئ ميالة رطل ءاظزتللاخاؤ اجد انالشس | ١ ١ رررلال ل1 9
 ةرباجش اطال ميز علت لع انّولاسل سن ناز عب عن سمسا تس نعزي ا رعيتس تبََص مه ءاجاذا انس يال يال 89 ب

 هللالو اد اهشلاةل فرت لع ات جملا الوطنمالو :ءانطوجنالل ةرتلع ئه ئادبمإئخانع انام نسا :

 ا عطب ازعشعى ب تيجو علع بت م رسما ب ةيجّرعرنع 0 يو و املَكتباَلَصإ اص

 00 نالت هع شاربعب انع يش جتعن اعد اح

 انياطر امانة ننال عيال نم نإ يراعي عارنو تاتي خس انتا
 ”.ةاوااَكو اثنغالاكز دون ن ودم ونلانسث اع ئخاد لع ابازعاه ورث كاهن تل لاه مش اكان داع

 9 هبا بعت يمْرانيسعب انباع دبس بد ءانراظنناؤاهزبكلا نغالاتلخ فدل دجيزو دن تاخأ

 سالم نرخ وصب .ةانيفرؤلسلاف عصا خانمش سعال قزبللا اتضمورثجو بطيالجَت خل تطبع هتءادجعأ|

 1 يدوس وج ومو دسم
 ل كدنبالو ءولاَئااذَوْصَممبَج اننْنْمسَوْصِْلَخ صج نسل لاب انضمت ضن زل جهلا اناث

 طل لاعلان رع تابعو زماان اد نع اممم نعنع يبس عب اص
 ا ا رفا هبنجاناورشنب ةيئالفاصمو غن اكان لنخلاذان اغلا
 قابلا كلب اهدادكونب نا طابصييبكم .ةئاك لذات انيك منتتس مالطا اد فب جبل مصنع انف ا

 جضافرب رانج مانعا رتومم انتا ععتماك ماعلا ختان شافع

 غرم 0 وو يس هيوم يملا
 ختان ئالطان لم تاب للاهل شتا ماني :طغ ب ما اضم هنااا وجنوب

000 0 

 لهم نم فيس لانه زادوا اةراهتلاةبلل اوم الطحال عمو

 ميا نيف ادبعيرعدإ تلا يو نعينسع ادع سناك ردكم | تمرض وو اطمالا < ا

 وسلا ةدنوز عزم عب منم 111111111110 ١

 ”2الةهعشادباانحننبجنعتسم أكو اجت دست لا ينم

 0 ا و يو تسوس نيو

 للفالامش اف فكرا مكلف كاز بيل ان اذؤ فتش ذنعل اعط تصله لممالعن فوذ ة كال نعل اف شارت

 1 الا ووو وبطل سوو يتوب و وص
 ا هوو يدوس وح سار ملعش الويل اضبنتَسوزملا انه
 "اج وزي شلبكللا خ ثقتنا ةمواؤلعالا فعلا! اضالا فاي خالة ة مثيل خلا
 دس د دج وس يو يسم مروجو
 مقبلا لا نيازي تش انجل كل فري ولع الازيدي لجيل الاطنرم اناناواضميرت خوال

 1 ا و مس

 هلر امكن كلم اي: ادزكم نمل اقف سن اهي ادبيه اهنبب نزيبام يل[ [كانس وفل اةلاغف اهبْفتصاف

3 

1 
٠ 

 بسس ويلا درس جس وو ار ل عما جاو .

5 

 ؤ



 ارسرنإ عه ةساعاض نودع بن اكرلاوبلَممسب ]جل نائل اكل اناطت0ق هن ادب عوازم جاتدن بج
 ازا كانبو زم اعاط تف يدع عل ن انضر رلم اذا م نعل ثسن طيف عش اربع! عل الَعنب

 30 امكان: الو نع ب١ ةلاورلضإرمونفلاكلا كن ن|ْليب كلؤزعل اكن اناكللمرلال اطلس

 . اج انضةرن غو دفاع خوك + كيل ةهشاونعدإ عزان مطاع نوع هزاع تت تيب دنلا أ
 اتاتهربعترل نار عيضاطننمزانعتس انعدشس سيب ىببطس امن نقسصنبل نبك نيت إرم نقتع نتَضْب اهنجلف

 ايمِزلَع نول لزعيم ادع اذن اسال عامه رت هيوانعناكتسم باعد قلارب عضو نععبراإلا
 5 ناك لعام عيان بناه مفر ةدشرل ولاعدم امصل السم تم قبب اذنم نر

 خناضمَمرهنيؤل طاب سلع لع طار ع در إل !رعناؤغسمز عن ص إب قيع نعت أه مانا دشلا

 لمنع جبل ع سلااب الابل هلل نعن اوفس عنا بد عيان قنا ءا شم هراّمكلازمبلعل نعنع

 نيب اد |. فت تجعشابقبانعباقل انتحل نيب ريوخان متانيضاطن منا زعيتعتم بيش
 0 | نقيا بنعام نامت أكاغ امد نعمت, امطزمناطيرجشر اعلا اصمت منن م موب طفازج دن علشس

 0 2--- بط ضالطورع هاتي نرتب انعوصبلانعننازعال الطن نيرا كونك ا | ضطبك انمي هجاطت ل ناهي زم يب جزاع َنِهَع سابع لع عسفان |
 نحأ ١ ”ت و بعزل ٌييلكضاللا ولع شبا لج قئلا لية من كت كل ءانه شخ يلعل ناقش انضمي مينم
 عوج د !نعدعس تبن ف مست اكةمزبكس ]كل خا ةيل اى ريالا لشمال وزع

 اكلم. لعام اًمابااننم هر تن نم ظفا] علال انت لعن سا )رع شملان طبل انوع نإ يلا

 3 بة يجزعبجلا بيب مْوبْدَب اموبوصيو سؤمزبفراو: عيل ضال هض اضمن: ن مام وبطن تبرع بكم |

 و قنع بيد نبع ملكاقم اًنبكتمن بنس ماططلا هلع ل زنافلط اهنير هايج عل ال غلع ىانعنامعتعا

 ري وااو تيم سببت نت ودشا اال تايم ْ

 ”قئاضإا ضعف اذال ومي ذغمعل وول عزجن نام نغني عزب ةيجزعراطتملا بيرد ويس ابكتم نقش ولجأ
 "را كلذترافنبمب انني يرقينبوص نلف غش ضنا روي سكود لزج منو ان ؤشفنسادا انفع
 نال ندر م 2 مسد اوتام نساك ههيدسمم

80 

 ىإ

 1 0 رح ا م

 1 ةانسسل 0-0 سالف زل ىرتنلا دودو كوك اجا بجتدلايجلا هل دش الو
 تاكراذاقخذم ا.هيهو تامة دلش ذالك ةرا تنجب لع شاد بعيار عمعنيل ضل و نعد احن بمشادبعأ

 يعل رهشخش ٍبَعف هنو كاَناكراَك ةتافكأيرعف ذض :ئاتك جن لَض رن اطنناكئ اون ابر اَفْكَتلَح

 | جاو طا ز ئيخف كلج ذل بطلا هذ نأ كسرم اطيق يرشعتترن تحج زكا خمير شوت زم نعواطأ

 | كعذ انياب لمع عرضها ثائر عر انا اؤتلاق بضل غنافقمانكم مثله عزاب ثاوربهتمت |

 | ةهنلج وبحيبد وهج الكسل جلا زرعلا زباب كمع اس اينما السامع

 | مااالعتاكال نزار «رئثف كراظاو كبلعزهلعتملاث مالا زدلث ناظم يزهر اداه ويست طع |

 --| هماننعنانعزعدجلا عت اكيوغن داب اك نب يضر كهبمنا مامالالَعَر ان منلاةناك ملبن

 | نوطان يو نلاتلا *لشطبلاف تلت شلث اطالاولا عتدفو ثلحشلز ظذادذو انضمي مس وفنان ع ايل اذ

 0 بيان اكان لحين د يم سم

' : 0 1 6 0 0 

0 
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 ؤ

 اي مسبح نا



 فيان مرهم ابصو اكشن بيتس اعط! د يجرون كنل عل اضاد حز اضمرو له »ت

 رايت اضل اكافتجول ل اوضعل اخو ل اند ازرج تخلو ةرانؤا مغ االازخبنتل اي أ تستر مولا
 قاننإاْ امكن ك عتااَهش انطموزج ماوي ارتد وتئلهلاناو طفلا ةيلاثمؤابرع لعلة اكةداكلا
 جت نلَعدوو انهم تعمنب اوغت كس زن حباب ان اباذر تسلل دوجولء بل عر اعليؤ ابل عييت عاجيرظم انيشم فا

 راسا مازلت مم اينما اله اهذخ ان ناجم ةلحاو ةراكاشم منعتك تازاقكت نر بو ظهافان انتم
 تاق موبانلذ ءاضنو اًبكتمّر سس ماططاو نيب انشر ثس معو يفر اع شازافكشلث لف انضر شتي مازجلع

 كنور نأ مرر بلئينالف ايسانناكناك بلا كلذ انْ ةاحاذ ةراًتكتبلفلالطوظاؤ الالم وكن
 1 م كسار لعادل بكد اذ إنجاز ن غل نعمان نب اير امخالا
 ا أل داو موب ةامكعبرش والان ناك ملكا نان عليل نسا رش مذبذ

 تيتشوتلع ككل نط يجعشارنءاباشلا لا طاام عن نعت عضازعتعأك ١ ٍنيتعلأو ادي
 دلَسفاْسواز نم ف ناكث اة سايالؤ طف ازا روعي ل صوف م ئيزمثكا ضاذالاطغ مام الانزب نضيانئبانش
 اتيان نر ايلا د:نبجلا ناكل نزلبجيل ع شاد راعني ب تع بيردسنغل اككيتلاجسنا
 ذو هن انضناو بل جفباطفع نلف وطب ع زين اذ تاتش اتا خازم مويس عج عيالك
 لايدعم اتت بار الهنئومبازعينس بير لكم ؤّصلادبل عيال فانيلا موسم الط طناف عند ا

 "اندر اضل عز اكز مرن عل لل ع شائعا دلال انرئ ا طنب نام ني زعيل المزي[ هزعن جيلا ربع ندوب قع

 لي لغات انلهل نم است اكان ةننجل ل اضل كم وتعدبس مامون عل عزب كوب اذا زوم امي نع نخاشنم ظ

 1ع ارزعاب انساب افرغعاذر نعال نضج سعوا اعنا تيب فبل مَرعشاَب طغاة رْتملد ْ

 طاع دسعا مزال يسال عا ضال ف تب سيت يطع نيل انزئوتسو ايس شخ زب انعام
 دب م واطزعيبرصنلازعيدع بمب كلذانهازبااههبشال ارنا نم غانو فاني اخلط .ينصنغل حملا

 ةاهرش عل جرمانا اهيراكزاوؤبانيضف نال امهر شعشم اجيزاكتل) ذو ما ل, نعم يهز ش عدمت مان اضم عب لمة

 ناكل انئهزمنبجلا هر امكب اب يو ان اسال اننمل ءاكخاو الخل اصطاد لعين اق اشلازما عنج جلع
 ييزعداتنوسعباناتعيمنعتعو سم5 طل اغلأ وسال ا رع هرارشا
 هلللز تروم اطال انكدةيتمزكاذ ف غرز عز تسد االيلع شارب عر ا نعانلشل انعنبَحا يملا 1
 لباناكلاذ زلت 0ع نجد از عش نيت تط عزب لب قت زعل بيب نعد جار عدتس سب لمقتل

 لفت عانسلا أك موس نا طذرذز وم اتاذرضر ناجل” وطننال رشم ولكاف ننزل وبيت نجلا +
 | هللاهطا عتسكم امان ل وصرخ ذاته ةيلكا مون لجل رجلك ادعي ازعداهيتنبدؤاذتطرتلانع
 :ئانضت سل ونس اذاسانت هبوالكافاممترهتيذ اسير عشلاَسلافضانءزعتاةعن عي ارغتعأك ١

 ادنعابااتيلاناهطغلعيتس بير تاز ا تلق شاد عابادلاتياا جيدا تعز جزا نلازعرإتم بيد | اصر” © ل
 ل امومت دنا زول: الرا يي لعئخ الر بتملادض اي اممم هلا سوت شه |. د 1اس 0

 : ناافاوو حوت يب



 .5 ود >> 3 5-0 03 2 يك
 053 8 تش . < سس 5

 د1 ريب ل تي
 7-0 0 27 فا ا وك م 2 ييد-( < 3 «<س رم

 يفي +1 ذا ص معاج

 طخ ازا ةانرعداكتةزيزعن انتا : 500 الازعيجانكم |
 1 مع هيجل سم سسسممبس

 . ..|رسجنم مرن ابهتسوركس هاك رج فاو وراار يتبرع درعا

 تعا اكنالاظناظمو زن هزرجا الطاطرَج رش لكل نعشلاايلا .اءانب صد ن عن انهو عدخ اتعقع أكن لع

 1 ماا والا وسع 7 اذ ناكراو بلع ةداضا الورم ونماذج اعد داطمل كا لاي لؤ ظن عاف
 د مش كام اراقئازعشعوات نيود رنلشلا ةداعالا عفو ظنلا لنه ]كال ب ارب ةئالرخا مو ضفبو ةموص

 ا نك كمي مدل اخبرظة نيس ملط ناكر هجحازرظنامغزكا فد ملل نه ومخالج ازخل الو ظنن اي رايز إتبع

 1 ا ل نري أكان ا كنطظنئكلاس ا سكولكلا

 ٠ ةلافكوسجدم عمت و هوم ع
 اى

 00 هنعقانال نبوي افراق وو ديد
 زل |لاترطورنقن م عز م خفاش عل + /دازط تيل عش ا دج نعي نل كل زعبل كيب سن اك ضطبة لذ
 امالاغفَيصنانزكا انا ب كك ناكدلزال ايدي طف »ادهن اردد اضمن تاز افا ضغبل كلذ سوم ملاذ افنيش

 دلزلاراقنيؤخسازكيراوتععن ابتوبانبلا أك اثم مغرب عذ قئلاكللدئرطف ان غرم نضارة كاشي زعتج
 توباطلذ وت اوارخا اًمهينلل ناكمضم اواو كلل ةرطفا اسوق ناصر ضن مزاولة نوكيا مطماوال

 م لا الذ ف ذا نأ يبزا ايو ضفند كي كانا ل اكل طيب ال افيو ًيوب
 يل حجرا جر تنل نعني يدلل ةبارغعتمصفازعد+ا بيب خا مقسضاحئازخنف
 4 | |[ ب تاائناو بالذ ضن_ مالتي ةيكور تارا ديصلااذاخ جزخ مس زجر وصلات اوان ميري ءانتلا

 38 ا لضم ام َحمساا امل اَنأكو ناذالا ءارشل اة تملازبحاةسفعل اًتلابوِص جا طولا حمس

 0 ا 1 ل ع ءانتل يل مال عنوكن اليس انتر للا

 1 50 4 الخ ثمثل!روزوتعوملب اني عش 2 ودب دوو 2 بلاشاغْوو

 58 ني ا دلال يَا ااَدع 0 ةئاكلذ نم اضاع اطج رتل اذان لانس جا ا[عاؤ طخ هلل نا

 ف نايبلعم ند اربعون جانسو ربَص ل عرش و نعكتتمل ادعت أك نن لكامل :اضجعرتلاهجنارخلا

 انصأ| لعاب ءابانن الاخ ناكل نع لتضمل اني قيع ير نعنزسلا سمه ئانن نناشد اومالم
 هبطالو طموص#لخل افف تغذي ثمل اذا جاَسانتش انا ميلف ةرحتبا !ذكتاغفّسفلانا نظمت مارس

 ٠ تاكرفلإلل ناني املج هزل تزال ع ادع هع ماظل كس نعالج از عديم ادبعنيتهحتج ل غلا ثيبد

 : ءالق ا ديبي بهطالو وعلا ظج ظن زإ سفن اذاةظعاب اناا يطف اهب اطسءاننلا ةناكو تب تاره سمكا

 ”افانإ ْ ا ل افيد هيعمل همي سم :عنوورمم اصلع ارَع
 اهثثينننّصالذ كرا اعطَلاَرَعّصكَيَك ل موصْضَسَوْءْؤاَّضلا شفع! تبكّصرذع كل رجب ثار اةرهطلا

 اتم ادم فم ن:ولتلا بابا اذ دل افط عيش متتدذ
 نط الالف مقسل اغا ناطدل جنب نا ذكيناةناكو ل مزبنعان

 21 1 , تر ذازكيلاض عنهما تيهالنلازعناطفسر عت سن بتعجتعأ5 ايضا ارعرج
 يأ“ فري الا فخ[ وريك ال ةنبكد مران طب ضسونبلس يق اع نرش از را حوريا عزم تج جاع
 0 ا د م كيلر ا



 0 يعز كيب زعؤسلا إو تكمل مطنبدرل نت]َعَورس

 اتم ف وشل انعطتشا كلان ويلز ئملاوركلا العلاج عدس باقات عر هلت تاما يي نع

 2 نزف دنضي نعد ننتج: ناك همس 9
 هس بيد كوافغنذ ايالنماإ بلع شارب عرازع شلش انجح يمد نبكتس مان ز عهزجباب مول كغ ااص

 52 «مؤبالانهؤجلاو ولا كب لو ةلغالا/ ل ايل الوش جير توجع ارب يب الدلخل ةزوكلاّن يددع
 ناَكَكاَبحامْوَلكْلَبب ءانطزمتمادتت همر تشمل دن اكرانر تعش ا صو رْضَحلاَكلذ ص اكاذال اذ اًيمَصلافثلغلاغن أ |

 يقارب نه الوجه اتيت بادن ةزتعز اس ريب نعد ارت زعتعأك.لمئالغحل انهن ص
 ا ا ومما ميزا العجال ساظخلاب

 تس الوم لعهد !ربعاب اسمن انتيجزعل مل ازعلالم باترن غ نزعت دل رعدغس تمي العون

 00 ماهل نمنيتملاذرتاال مافطزم و |

 قط اوناكتبذلايل فبكت ماطط يرض نون جينل لعةئلاننهلد الود ماعم داب اناططاضجيرع |

 عيا كرهه: صن دخ زب بح لعوب مد .مةيلك اتضح ذب شوا الغم م ماتانكتلا 3

 ةنفعأك رح - ويوسع دم تناااجاو تبوح هاهي ْ

 ع م ل سلا

 النيزك ءانهان زرعت ماقليزمب بوطنت مفبلكو ننساه ]كفت اال قولا اهال الا متر ذخف |
 تعانمرعرجت ا زع كرابملا وجر عدل ازعد ومر عر اخيط عم سوم نة عزعدتس ٌتيِسجدامْفْس ْ

 ةكةزاقلفنذز دال هادم هن لاقل 3ع حمو نادال كائنا ته ضار جاوب ْ
 تباع الالعلمل اووف او انما شال اذم ليدل قنعتكتازن قلك منت تجلاة زا ظ

 : ع هضادجوبالاطقلنانمشلب عزل تيل عشا نعابالس لا روعافاعغحبكل نبات يؤ نزاع نعال انضم نتا |

 نناكزالاضابش عساف ةرتلتل ل كذار نوم نمالتيطع شداد عبالي تلو م انالارشلئ بصر نعل اهم |
 8 انا ط مت زولازح عع اند تمت ::لكقتي رطل [متاكرا ةنضع راق ةزهسأ

 د نوط كر هدلاتسانلان اتي لع اربع ةاواداك انئنذ ابان جي ناقصا كد | |
 لاخذ ةراظنعبكت رب تنس غاوهتبلادل اذ افوؤمبّصر تنين عناننالالل اف ماجزم واصلاح اط عرب لارغل
 ناانمزجزدب ن عكست وجل عأك هلال ماوه خا غيل نالت زدات ابريل ع اربع الاس
 ضوفم بلع زعومّوهز اذزعس ل عوا اًضْرمَس ار مزعَتلا ؤربلعث حج اكراظالا رجا ملعب كلا زوما قح اطر مل اَس

 نمنع[ َّمإَعَرعر ا بد نعةتملا تاكاعيدإَناكيَبلخ :فكبمزاوطغبل ذاع كجعناددبلا

 مطولا ذالاف ملا دعدل لكلا ندا سا اناقلحبلعشادبح انسان ركعة نع

 ناو نعلاضرع نسل ياكيارك عة عل زا ثيضملا
 دع ثْرَضإَمااناكيالاتل نتج لع ش ارجعي رعورال ب تضامن ااناَويالاَسْن ان َتْخَعْسادَبع

 اناناثراطالا ويلبس عالم زمور تاونات رض ابعد ءع يتطلع اب رع هبنع

 نادت نعيبساتعخ ا كراظالا الت دض ديس 0 سول

 ودمي تي لا 0 : ند م

| 



 ل
 ل1010 7 انمْؤّصل إس !ءّسضا انيك ليل علا ذو ٌنعيرطن انذار منبعلع

 دعنا مز صوف الافو يذم خانز دك ضنإ تيت مهشاربع بانل اف اتفمر ذة اسك وبدتلاكتحلا عصنب

 مكه جل انلؤل ان امل لف ضناذ ارضيملا حانت هد ارب عوباكنلغل انتين عشت ن عزم ب خكجل اع
 لمع اربع باندا زدبطعز لاله عنابة كبد قعر ازبقم بي بلون اذا تن

 | بجعتملل لام واكو ضن الزوج عيئبذ دلو دعاس هوس اهضيَعوهو اضمَراض
 قريه يوب يب زم جاع 5 انور بطياع م | رانالا
 وزغؤادكملاب رجس خل اناا الل افانزا لنماذا نر ربل عش ادع اهمال عصب ان لرمب

 هع را أكدال جالا هزم خش نال افاعاذعبب هيمو يي

 نازل قمر ميل خم اعجب ل وئدس منعا دال مهمه اتشمت تل خب لجل علال اة. ال كشادنع
 ليز ازيقم يدل لعناجيذا انفي فزحازمقتاطجا اكن الار ضال لا ف دكتن
 سيلا تم كه ف حل اعئمشد اذ اذ طيش نغني فن ل عداذال فيت ةئللع هن ارب عج عجب رعط انس ابازَع
 لاطنالثاو جخنا ل سلو كالمناغ خا اناني زاد جوال راش شرعنا جدن

 تيفال ازعّسنةزارال اناث هن متحللاهنالاو نإ[ بيد ان. دنح يل نيش عع شل هله اهافدجحا
 اكراؤرمعلاو اال نط يضل رتيباشا بعيار نام داع اياز عب جزبا
 اضم تسفر شبلي | لشس نار تزل مزحئر ار عتبي عالعلا نيد اشحن عزز ذانؤفل العنا
 هلق باع ذداضلإ ناعيا كلذ ضع ةومنالو ف وذا جنبى بلان اباد مدخل وفود

 ومان [ضمّر تعلن اذه نط نجل ثلغل اناا تلال عم اربع دان عدم هز عع ام نحيل بجنب سحاب نو هزع

 قاموا اش هرمذاَو وطنا ناو واما طوول ادبعيرف همن دبور ضن
 بسب تلاشي نفتح! انك عا ميلا

 دانا جاتا عيكس ]سلوا هلدجكلا نقار السعة يجزي طر مشابه عرج تصحب ةيجرعدشوأ عبد
 6: مامي ةننص جرجا. زو داليبحنلا اعالج رسما انش ثنا لاتفكر 2

 ةئاهل نأ[ ميرو اناَومفَعَ افرول وبما نرجل او تلازم د كو يرام عرج
 هزم أك زال ياا ملت نخاع اطار منكن الج حاربوا
 نانا ةدزا تم ةيذوتسادا ملل ذا اهصاعقع فا .ناوغمصرع نس ازب

 ترَحا جلع جم َعو داّصلا ممله نعّبض د هله ازا ششمل اذ شد ْؤاَوضبَصفا اًمانلؤ طغبلذ اكضمَر
 جانو اطط زمر يجادل اهب مدلغلاةن اتم داهزعاشولا جد نمر نغالا أكافلإف نالغا
 شفا تلبي ض5 ضايج افران ءافللا افمترثنيؤ كلذ قمع الازموب
 امن ءسادبعا: اذ انندانشسال اةرباجنّسمس عبس عربا يجو عروب بيد ذم انش عضفم نال ملا

 لمن نانا تاب ئانتمج أضاع ةلالانرموملاال وازع :. تم نعولبشلا
 لل جذازتضاخاش الشنط انزبم وبلا مباراتين اخا عشب ليلا دلغل لحرب لنعتج
 الاس ناجح 0 ا :شبشبجا اف معبشم

 مدرطبل ذوو طنب ناخد موب وسلب اضم هنو مايل ليتنا زرجب ل تيل هش ادع
 بيس نخر الا اطهت زغير ااطج كلذ يد افطازضيزعددت اكرام: يبل تذ

 مؤ ةيلاض لص صضير كو زيان رعنلاسيل افرول نعياعززنزججز تمل رين عبسلا بيد قعر نعت وحن
 نةلاادسمملاجزسف!زاطل تل اجبتتُم الجم نؤكن النطق هولّضإ صوف ان نزمو نيسان ددبن ام يعم ناب بكلّ



 ا 0000-0-2
 0 310 38 نا 7 م 0 ْ

 1 ١ ل 0 ا عر
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 نري لام اي ,

 / نأ انعانت

 2 تايرعلانوكدإر 1 /

 2 رداهل ا ّنلا عبرت ك هوب 7

 اع دحاضحي العا هاي دو
 | كاعاطفنالرطغبألا جرتصتمال اماما |
 : قي ملا ضو اذان اءاخاذ |

| 

 باف شنالف صم 0

 جدال ظرتالمكه رمال دن زم نزلت نيش لع ساربعج ةلرعول ل ييدذسملا

 ظ :ةان هيك الاف اعمغاتتم اكن يال زان عن نا عواض: لوطنلفل زلال
 0 000 ا دايج اتي رج ةياصااع ولذا كوع شارع
 0 اصمم 0 و دلل دنا 3 رجم ماييوما

 دمعت اظل نما اذه ظاؤلا

 خان دالكخإل دز نقلا مصضاؤم

 0 رح مصممو دج دهجموتج هوو رق ما
 نباتا ثاثالاب وصور هانا دس با ةتدفسمتا لب دس اتم

 شد مل تل ازعل شلع دارج اب اثملاَيلاف عازر يد قعرنلتلا و أض ءاثمناَوِلَع انتج وزخفلا عؤنطش حج

 لابالا وداخل جيرانك عطاذالا مات عااد ةانضيطالنتمعي ودا 0
 لرد ز عدت عزمت اباسلاَلاننيجزعيتج معان عرشنلا رعبا تبدو عب ازع اقع طا [ةناك ا ظ 5 4 0 ا

 بنعناع أكضاةتاكنا فمي خو خياوبلواًيتتلل متلو مْؤبكابت ال غش الل انزكاش رت شلال از لج اك

 ظالما ذل اند اضن الكور غو فلكل عتتكل انرلوخ ل نجاكانذو انضم رمي ل ضال خج كاسل ةيلاغلاف | 2/

 تلاد عبيرمب يو مالخاز مباح اانا اذار كغ[ مفالو وص سمن إليا كن كتل علاوتلازئ دج ئصكلما | “.٠ ا 1 ١
 عورتا وبان الان عشكا[ن أل بد تقي جوملا ل هجر ادم ذيل نال عرفتي منع 8 ا : ل

 نبانلاذ مال مب نجانفكماورنم مالت اال ة الاف نضال جوت اما اجالاَوٍصْهل مو عنهتلا ةيداشلا ا 00 ١

 تتابع ارواب 1 ا ا تو ا : نق ا 1

 يابن جتنا والدم يضف لادم اذان ادهش عض سيمت ْئ ا رق لذ ١

 | نصاقع ندع بمدن قتلا. فبل خلا ران اناؤيذ اهم القازمجتل خلات داريا ادت تلا | انصأ 7
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 يليه عطار ياباني هزه عزب حز غي نع عكتبلزقدشت تيب كرش اق ادنعاب كنا
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 انتشال ايل ناز ادله لاجل وللا 5500
 اسلام 21 لاش عك ّصنلا كتل عضل عي ديترربمطنل اًراطضالا انوا دشلإ ريتخ ف
 لمتلاول وم وسزعجا اذا ءولّضلاءام 000 .ةلو املا اش ضخ تلج زاداخنض مين جر اهتلا ردت اذ انا

 هاك قناني ذا ينس كلم د الكير اوس. ناشر كان اذاتل ا :
 | اتسير خف نير اطذإإل يش اكلاتي اةنانتس زب اربع يد نعد اتيان الازخان ماا
 المانع تلازبة جزعي ا زبت بانو اَيرْئاؤ ملام خانط وع اطال اطر ةماهتلا |
 نابع تا ذتفانظميزماهلا قنا ايرطبالذ انت رجال نتي لمش اه ميزعنيجزع
 12د اطجوبتلا بلس نوكن الار هت ,نمتل اوءانتلا نعل تعود اتنين تبرد | غون اكت عفا زاكلاةيلاذ |
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 نب نعنب ياخ زعق أك هتلازاهلضاانئباتلؤ طعنا 0
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 عافنناوا ةددغ تلا منتي عطش لامي ةيعزعن رينز يجز عطا نارا نيت بيد امي كالا ْ نما ب تحولا - 1
 الجر | بن موال نضفناءاطمونمالع نمط )ارادت ناكاذا طل هلال رابعا ظ
 صخر افون مورنعشم اطللتبداتلات انعم اذتلادج ملا ءاواذا ايدائر اهتلا بن انكاشم ازين العاب نسالا
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 نوعا دلع ادب عب انتصار عخزعطالنل نبا زعدع تبذل كا منهن رطل مؤباسللذ وعيا تقاير فرضا رغه ناك نأ رمتدضالا شل: منطقتنا و عج ما,
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 تال نإ باول نكون وس دام عال انشمل اون ادعوا كارتوني ذئب أب يدخلك
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 ييقاسا كصرلو# | |٠ نيزفييرتاباكل ذهتفنما هني اتنعترفسشم م سس يسع
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 مام ولكو مط و اارع هنن نعلالهزب نعناع زعتع ا لا
 ماو صعلا_لع بكي بيني جداذال اوصل نضمن عْْضمكادارا١ ارراتلف ا ةرمزس هضمي ذليل عهط ادعو! نعول اخ

 اجر رجلا َناكَرال افن اهببذل كا ضمر تنم ما: ]يلعن وكل تل انعينلايل ذل تبة شارب ع جا جتطفلا بيد نعدغس
 1 00 2 ادا ابابا كرا دمار طغنل تضل مقال ياو ع
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 5 د 1 ناكر طم مؤلم الن 2 تتاح ملَرسلَودَيلَعلؤدكل ذزعان النا يخجاوزّصف ار اراك باننا !نيوجو

 م : 0 انف نائية زيدنوم ا منانداخن جاع ةخعت) تب اخذ

 1 ١ ١ نر ا م دهني الح باتل وتلا حض ندا وذ نجو اضم مس حطب لل اذ رورو همر ع ددط اناكرا اضمن
 الدود ناطمر هر ات أ 0 | ديطضوشامب قيم مات هسا سع م ني ديم اان اكاذااعرلع |

 0 3 يدم كرو ا نطو م فس بيرن متو
 0 1 2: ةابهئنالال انزال هلم اكل ذا وغم هبضِشوب لضا ذل رة لتمل زنا علا يعكر ار عولتلاب ١
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 [هنابعوتاةل لا ناتم رع عباتباز يغار دج زعدتس بيب انزع مانام :طعااخ نم 1
 اناث :وكرباموبَومَجس لمع بالو ضَعلاةوَعْم الع َوَتاكَ إذ انه انضمي ضوه لإ خدمي ا

 ا هس ناني نأ ب كلنا ا كم ان ادتلف اصب كمثال ننبكا سؤ عيطة مولاَنلذ انهض لَن . [؟ :؛
 امد 000 اعمال

 لاؤطحلم اءدلذ كات مالا اهتبزج رجول العطش ج رخل انينمولارحانعتجي زازا عخائاِزْم

 |ناننعزيح رعد انعم ابتعتعإفلا عسي انمباب تاذل ا انله محار اخ اضم فونغلاو |

 داثتال موز تاما كك[ لام ن انتكل نمنع نانا انام نمت اسم نع يض مج كلان

 نبقشادجعواتحوكدتعدوسوصنتن جعبات نعبر تزعج نعمانسلا بيدا مابانمشامش مقل '
 ا ١ انكل يسجل لم ءال ا كف تف انتظمت نس مط وهو ذايفيطز ليج ديركا
 د ننال عزام تدق ارتدكعت نا ةيئضان بنج ةفر نيب كوت

 را د مع فوم ١
 0000 5 ناناضو يلع ا وره_كسمابد انو انادي إبن |

 يطع نالوا ممابشناكاالاثم هزاز امتنا رنج لزيت زعل يل فال ييعشادنعبا
 نما رمل يضر. دبلَعَو نر كسملَعءانط متبع ءميلكرعفتضو ردا يل اصرخ ١

 نكيشرتد دسادبت نإ ب ناخبا اس لكلا رغقتشو كب 50
 ال طاق يعن باؤضلاك مهند ةنالؤناؤمءازكذ انوزيعزعيب نع نيعنإداخزعددلتلا 1

 1 ادوهنعذتتم 1و :ءا ضعي غب كدت نحتجاالثزب رووح انور سكن يور دكه

 أاةطتيزش انزكد يدلالا ذدَصنو عج اح انصرحا اضهرم مس سل نر شكذ بجنن عتاك ةنالاكج

 ٍإ م اكره نكات فَدَضَولْخَوْدلانط ِمُوَصن الممر مشل انا ينل الخب نكح <

 اطيز نمجلع تاكل د تعالت شارجعاباشلاتلا + اكلات بطفل ب ةيجزعنبتملا بيرد يري زعبل
 5 هناء نبات نازح كان تا بيدور ثا نم ن كو ذاغةلفئاط

 مدل حانت نانتعن ناي يو ل صن د ووو از هكا
 كباس عع شبان هن | بتم تك مط ناب نملة ءئلع
 ّضلل|َدد نعي اسم الل عسل انشر تب نيب آم :ال ثعبان نمنع ول رسم اطل

 اةييساناتصلا زكر الط اجلا ةداش اةقمنللوضخؤ اكدر انج زو منة ورتت واشتغل وهن كدلخت
 ردك كترع لكل دلالات شلن انهن <: مااا رمال نكي لنا هنت دم طه ؤمل هن تانخشاذ
 ْ ات ار انذدرنقآحفدصملاكسوزب انزمزتل ا كرذإ:ححلضا ايل وكم دعاطدخا

 ٍُ )"نوط عزم دخول كس سلعه نمدكمشلاَلاَواًمنتضنلاواضفل! كعدن فنا

 مو اهيطعيدس تو سدس تااضاكم صام
 ُّظ دعو! عتصيو إعلم اعل انعم ١ ٌتيبىتسَت ضب عاذنو وصفات بالا انممراجخارب استالخ ع 0

 ت انكي ةزبكتلكاتسوعت يس مجيلكببلءام6 ضن اضم ناضكمت لعل انعم اذان ةناجتبلم 7 :
 ف عمت طو نو هن ان: داش زا فدل تناك اماما انكي هاتكذ 1

 1 جادا هس دووم .

 وتس دعمت تق يس يع
 نملعمت اعط نمنع عض اعد تلكلجتت خس ماناطمدنكرذأ اناضمدنكرذا 2من مد صافن انضمت طَعَوم 0 لوما اصيح كو انلَعَناكَدلا

- 



 انضمام المذ الزعم ايمن الججم وسل انئبدقسلا ةللج ن أم قهنفعكه ازين اطغأ
 اوم اًمترطفازمل فرجت يع جزع اس نم طارج عزعول الضو رعينع بس يشف عجيزاناقانانعهتلا

 الكبر اونو رش تبن تقر طتو تقف ناتاامانمؤلكامْذكّصْبلِفْضْرَعَومَد ورا اضمر كرد غنعف

 أقل نوقاناتاا حل جعجع ضو واي ناكل :كل يرجي دهوك دل لجو عين تيرعأ
 اهلا“ الينفعمنواغلونع انتي نكي نتلا ةلاف نب قييم ناك نايتلاز بحال نوعان
 ناجي اني نعال 5 00 : وتر م عش # يدنا

 نالفاك أكناخ شل ذب رساتل اذا نع مضمبرم انتقم رجة يزم عيساوي

 .نعيضمال انشا ةؤلَصنإ هديك جل ند تلا يعد رع ئيزضب انك انااا لان وله

 ايدك الا دنا اشتمل ثد نعنع كلانا ل نهر ميسا
 | دس وزي لاطع ماا دسن بحه ضناها لهن لة: ماباؤهع يك خمرا
 القلة تلاةعديرارانتإ تاز ةعبكٌ يرش بعل عمم
 م ا هرافسلا لانا بنو عكس عونا انمكيتفمل نان[ عتب كرش ايت

 ب ةمماتم ذهل نم نوت قلت اناا نان تبدا انعكس صهر تاهت اةالَع

 او الغ نعت ع شارب الاَسل سس عع نو عي طرضاالما

 - || 1+ آتيِلع امدح نص تيجزعال تلا: ازعكانإ ن عسب بف ئحدعأك فو فازتضا بجيل ف تن :البهنبؤلا
 انفاكسن الج ذيع كاع ضطب كلو عؤ لعمل ذ جنا نقف نير وهوا نمت وذا رعلاع

 تاغ لززل اطر زمام ليتل ماذا ةططت قشر اوبع هازعكاتسنالا عرين دانعنإلا يد قعاشول اَرَع
 ل اممزكماناعتع ملكت اكمرنعئ تضل اسمان اكدَص انهن عنا اوكترتلعتلخنام

 سلام نكيملناو خا ذل انوتكزكزيزطرناالا لش لتعم هسادجعد زعم دلزعمص|(ن بنر ظزعدازعرافصلا
 00 انفَتَصْبءارْنع اًمصِبَوص لع بطانة انبات ضاري كح

 ار ا عاود اذالوطي نعمل اندلعت هيلزعاشنول انج وسنعمل

 000 لمت ضامبتتتنتحب جنتي دانون مفتت ةفتتجم

 الكيل هادنع هزع اناطجا ضي كن عا( بارع, تخازعرخبلا بيس بله اللاب يمول انج ان
 متنا هديت نسل زينا لازم ادع تين امال باهظ ظف كم
 طنا عزكم را عم ةاضم حمام رمجرلةضومنافم انقل ع ضفغبز هع ضغيناربل العرش كلذمف كاش |

 ”تالنعبات ٍٍّ نعنع يي عاتل لع ضجنإف قت ا/دعمضش نانو

 لا: امال لف ايناس اف اهنعضف ازادغصو اذل اخ تاو اتنمررتيؤ تهم ةلش ازعل ايل فاعلا

 العش اجل امش ضفن نزكتل اةئللني فص واد اهتعيضف ان اذغغ انة نلف العلب هل[ ترن اننعضشنال
 ةلغم جزع يلع شارع هي سس عع ووو يسم“
 هناا . اان تقال عايل: سوو ع سمو يرحل"

 ,ل|اض مكمل بسلا اًوهوفا ضمير زغبؤ د انم مضل! إةردغشلوناظمت زعبل خت
 اندم حضالف اضمن قا اهقشا تانك ننز وش داع عنب

 1 ا دم 7 «يب سه أكابر خود كويزش اكل اومنعيضط

 الفؤلاك ذل اًمال اذ اهعْضْفبَم ضهور تت جوزجلإ حت اندر سؤالا انطوت دوق لاووتقاع
 نكتذ ازيةيْتَع سمانا صظ10000ام ااماَك

 5 م 50007 018 - 100 7
 د ع 0 2 1



 يم 0 0 ب 7 رس د ا 11 2 لا
0 0 1 0 0 

 4 3و 1 0006

 را ه1 00006 0 ار ١
 ١ 0 3 غر 2 8 1 0 ا 0

 1 ا ١ 7 0 1 2 هك
 هزات 6 3 ملل و 76 ِ 4 0 /

 ص ادمان او مح ضخب) ةدبؤمت ن امر زف اييزجل اف 0012ه اهبعوارع منان ونمن عوج عنب د
 . ف َح :عر انهم َْرعَتع بمد ع ضتبال تان 0 وداع يزاول قون الا 1

 ْ تعج | تاون اني نان رح مو ون جوع 1 :

 مق د سم دع م انتل نمو تريل كش ا بالا
 ١ دعت زعل ةداتجلاطداكض درو وال اهل ولاول رابتلا: رتب نعتن يات انضم
 ٍْ ظ قيهصرعنل ال اهتم انهي ميا اعيش بدت نعي اختي ةجرعد ار عوتسلا أك كنلعءانيجله نشب نر
 : اطل ءالهدل لفل ةنال.عت نابزدانعيش ككل ادا لعشر هتاف ماتت
 : رعيلاسيلاميافلا كغ زجر اوفتمزكر اسفل لكمضن سل زكوصشال كفك نر انته اذا تلف فوض اش 1

 ا لطالب انلاضلاس لي ملك مانطتملا ءادذ هامل َعَرن جوهر مب ]كزم مابال انتلتلا بير
 هام نم مولانا ادعوك اةريزب نتي عز عي اعد اتيزعا شلك انخالا لكى د روتين
 تروم: عناكستب معي درس الوان انجب ببن | كنانة , اممزملًّضفاس فك تشمشا إل

 مهدشدصز ا م زدب ملكت اكهَدس انا عه خا قيلكو مابانشلنوُمصِإَة دنت اه ادلع ادب عنة

 ٠ 00 تعم ارحل انتم نفخ ز زعداؤمسمنخ اجلا [5 موب مزين

 مهو تكل ضانن انطق مزيلكزعف نزلنا غيض ناناتضاتضالا؛نلع ملال |
 ا انعفتضو زاد اذهن ل جيككل عرش اربع والنل ذل انديطعزعة بف عتب عالم زع زب نازعن أت لا بقع
 0 كتارا اثدعاك (بسح لك ضنسفتشفعال انضمت كؤ مان كادت اننممنش انك

 نيرباغلا انصح مانطال بفعل انفال انشد رجلا او انمرَرل لفن

 فاران هانا يب نعازعدنس تب رول[ فتم أن مانتلل
 | ده اتنهلمنوعداذان ذهن يلتضخ ةدداتش زم توم تاكتيلتجادنععطزعلا ناتج

 عد منها راتمدوم جك يرن دب اناكذ وعيب يل اني من مط مزم در عفَكمَع
 تصد مسسم خاط لوا شك اكش ا وج اذ قاذإ طبات وايضرخ اذ

 هنزل ا تلزناكلا امير ب] تال دو م و را هرم

 د اني خاله زيان اس نورنا زال ةحعارانلا "نمل ادت ايتيغانا

 ا 07 رص خل ام مدنها ذاك دط زيت كيناككؤن نير انك م

 فقاص دعوتشام ني واتا 5

 | دفانلنل اًضِمَيمِْب لَ انصَسَررْسوهكدن 0 ا وس هو ايسر سعانشاتدا

 دال 00 ا :|[ تبوك يرن ةاخطمك نم /منم لال قاؤنلغلالزند
 درا انور ونوادر ذل فنا |زكوزن نحمضم فك رزشلا ذلإئلو لاكق مسد ةاف اكل ؤزنأ شات |

 72 بابل دو اك يدل او نورا يوسع صصمت امون

 0 لقش ادبع ايي حسد دانيا خفي عن اوه خخ اهتم نعاس ]كمن خابر شلال يطنس اذرنم
 0ببلادف دج دلاهتاه هنكي يعل الب كوزازدالا مشي تانوتشن اهم ارب اذ اتميرن تبل ناذا قلو

 ف ءاًظزع موك هز ولازميوُراؤلاَنومداغل ار وؤلاو بالا اكدت اظالفجب نأ لبنا انجاب

 قات وعم 00 قزم - ردم ومو طوول 3

 امزغ ةعيهيمتا الالب اناا زعتيزلاصمي غمز عجيل ملا

 ب

 "بن

 0 رحم

 01 ل كا

 هو هه 5 2 35 لع : 4 را . : 3 1 تا



 نق لفض الرا قحماج زج لزعجيزا نفاع دو ند نانسي ماي اذ امش انش نم اهلكدت تلا مابا ةيشلسن اذ

 !لاف مت جلع اك اغا نم مزج وخلا هزم 0! الع هت الصمد الو. تطخحلا نتا عناب اعدل
 وص عوطب يمال مالح ابصهتداروذ انعم يرش وهوز غلا زوز زل وزن عفظ|رذرتاساثلا اب

 شل زم نضر ى د ازموجاكربل اضل اد جز ميل ضخم عّوطن نإ حر ولازم ماؤس امج الب نم عيس ةولَص عّولط

 | اوس انشا زش هزم ضز زب نسمتدا نك اكتم زم نزعت يس هثد اكلم نجزم تاو
 انام وطض مون مول ا فذ ؤ جحش اهيزر وهو ةاش اول لئن ومو دخيل اباه بعل تاو مخازن ومكر تلازم
 | مركهازالافناءادوطه تا إل ان كرش هند الور [[لط هضم اهو وبذل و زخم نهر ولع هلدادتع كلن كراك
 دو كل زمزكا ل عددؤسالد لو ابذعءآ نمْمشسْو!ءاط ايو طن نبل ماظن مؤ عالادشيمل نبال انه طش
 هن غالورالاز نعل اق ذباجالا ءزحاذ غض خمر طسواو رو لوإ م هسوهرب ادح تعتد انتاغكول :ةميطتلا
 رو ا ةدايغف حمه اكو «:نانقلااماذاننع غالب لسخماط مش انيوضر نبال اخ جيزانم
 اتا زم منو ذوعنمو فاشل ارولغفو جاك عج ازحسن هند (نولشسم امؤع كحال الاماكن سمان
 يماني ازمير دفنا نايا سود اهنالاؤيونشلا دانا دل عناء نغكتماند 301 كب
 نك فرس /ن اكان ا هييزكال ةيرضالل ءان اي طلخاذإ وب ذمو يم نبل انغض مل ايلا يرد انشمب ثنا زم ءآذلاب
 حالا نمل او نين حال اكحاَو اينجل انش ا اي كلذ مصاب نمناننئ صنخنو اه ععانغلا عع كواشم عيدا محلا
 درج ازعرل !ظاز عب اكو هلل امتي فعرض اذ اطيل اذنه كرما ضم مندل اولا اانحلاو
 بان عرتبا عرب اعرب وعيب ربا نعاذ هيد نس ا درع نجل اذنضب اننا ل هطا وجعي يج زبد !زرعن اللا
 ا ا يو د وسو تاناذيِلعَْشس اال ولإرما

 اتلالضاناعانو لابن رضا الواب االسم ابار للتضامن اكنع و هزم نخل راجت اوكا هندا

 هكوامدهل ضم كاتو ة داعم لوو عئستط كنس انا ثان ) كا ضازمدم مظْنحَو اذ ابن ورز ونحو نوه
 ” انوش اب طضيرجز شلات انرباك زوالا همام ًمفوبن اوم اْنواةودفدائم داب كير هشدا اًولاساغب اسمن

 م اصاو حي اوركر كاز قدم عبكا مور كو نؤلغازم 3 تو دليلا مب عوحبم عدلت اع ؤاوركءاقرلطتلا
 مااا عع انمارجلا عاشسالا]جنال ًعوركر انيخايل تنل ]جالا تاتش بو كتن تلا وظعح اوكار اذلستق
 تاطاشلال فاه ميو لص افؤلف ءاطتل ! كرب ااوسْر اكون ةزمدشسلا اوين كيا اكعلكنتجخ يتلا
 قمم كضناتيساتل اهم وعم اذ هه جنم ودان اذامتهتلب جان افارتئبجصدح اعلا ذبل انما اهنهتبظبن
 زيبا وكول هند اناولغاركدئجل ولسانه كد اذؤ زمن لن ركرو لغكم كرا خنساء اطوكتض كاب
 نافو امهم اءاص عيتطو زمر اتلا تبنت امل ابيرطرداذلا مونت مئيراتل|رخعقرب الو نيج لاب[ َسئاَمرَجال
 علل اختل خإةرزشب انكر لو هد ار[ شفي و هزم ضم ا ةف مرن. ركون طا ون كازو قاكرتهقلا

 مايجب حِكَم اقره اناهذ عتمنقعخ اقل هباء نمزج دولقم تلون غطقمولةاتلا
 ”هرلمرب هه الصوم جر بل صون مَ اغلب وبدا وكا امني كا مقءاغلع : ور سطع عمل افكر نهتمكر جو ||

 طاع امو ضم جودا نمقراتل رم أ, كه ا كءواصينه عون مو م التوب نجدد نعت طور جتدنو عطسو افلم

 لهل سدر ناولا تجميع هنا لولا موكا سرك مطاط ونجيب غيت عجل
 ركبت ايطلج الرا كتر اؤلثس افرق زهتل اذه 4.انيا جاوبت اانلا نب ارؤهس ارم عنجف نال نجزم اهل تاك
 بلعب مال اذ علم ن1 جالا كياؤاثس افدل اس نادل عع اييطنمال |كتراؤلشس نفل تم نر تلا
 كب اهنا ف مزعش مرار عرق لانه ل الالي رتب( زؤ شان نا عال رضا اسمشاونسر الخ تنفخ |
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 لَسوملاوْبلَعس ]سهله زن هز «همالس ةاهل ذو ال وني[ ل كنب همن ف از فعن رضمض اؤعد ا

 ايا سانجي لا كراع هاب نذل نفد ارض ءراتي ور بولس | |2730 نفضل وجمالا ةرؤهتلادتسومك ستوب عسخيو زملاانطهتااثلااهتاث نبل عئئاكشانغ أ رم التسميات عفا تلاؤمانالتل ناشر ءزيجشاةساذت موز ئدحاتر اهدمشا شالت 6| يب”
 دي هللا قانا جلخ لجل دنع ركن ماطر نزع تقونبتلاو تت 4 / 4 7 0

 هيي تا يي وللا 2
 كت اكمشسإربعاشيكعإلو درو انهو نجاؤموتطح وضح طف ول لوط ادلع اور ابل! جوناذ اف هت عرصنع 0 3 3 2 اراض : ا خينالاهناطيربغ 00

 ' | لوول ا .وكباتسالنهتالت اعاطنا اتسازعن انجل ابا اهلا اتش ان كرات ابار َحَمن نويت يلا 0
 اًيسبلا ءلصاخلاطهرانكتا نس اغاطل اناس 2صاشملا اجبار اجتلا تان ان يللا انؤكب بلازما كجم :
 قيال راف تبلل اغا انعاَدبج ناكل از انعال رشم ]طخعنفل اكؤلغلا ول جيو ناروكتلا غلا واضلا لسع.( نبأ 8 37
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 وصوب َتِإَعَبصل ادن اولاط اطتلازكك دا نجم رجم إَوكمْدَنفطِحَع) نازل زي اكتم ظننا 1

 تفنن وزعزعنالع تنبت يساعد كة يتم زاكيزا# زنا يقع كيل كتي اهركط اقع جبالع بأ "ري ورمل نق
 لألم. اراتلاعنمإ لوريال الك هللا واكب ]ص شاول تاكل نيش نجملن عاج يدا | 20 1

 َاكواةيلرهشاةراتللبابادطلطددهتدلباطباك ناني باواوءايت زب فيلات ةومدتح تورتمس | 313|٠ فول
 لكاطخاوافلخؤضنملكط خامل زم: "نمل هزاز لهل: ]كدانم كاب ىراتلازعطنج انزع طج]كدتع شد ١١ ا

 اا عدوا سستم ممعسمم اكرم 0 0
 املةفذ وداد غامات بالم دانبال ةلاومدزغلابرس نجا ةدلأ < بمانتلاقساتلا «ءاييتماستبب .٠ او ل
 لد اك علزعن ولو عمر ءاونال انطباعا ايش اهرسكتا انف تاون نون ن وكب م ضيشلعس تا رورو

 يئاوددابسل لع تاكا نكران اننمز انتزع نئاوناطتس شالا ولاو طق اك (تابائبازجج .١ ة زان” نا“
 فل آذلاو الكم خو دن نهد لئان زله د دنغج انا تلو طخاذانرانشسالاةلاوؤتلاششلا قت

 اعل نداضالاانئت افجي ماذتلا انتل ةزباجغن كش ةراشاو ناضل باك ة نتا ذبل لاوس فرحاع ةهتاطماخو أ 2 ينل زر

 لجون لةلاة لت نج دازعراطن عنيزه ينمز نعنع انانعماةئبنتس أك ساجدفلا| 7 يل
 نوُهء اوك تبذل طاراط جرب اجل نك اجل ادع اولا جبال دا لاش ءزيلتااكاذادالعس| | يقض وشرف |

 نود اعاذللاةرطتب0 عش ادعو رع ياطئل جزع اجا طفا نبت ز عايز ع وتلا عازب ءزبوهل انيتدلؤلملا 0
 ا ماتلا تانج جر ا هت م 0 م ع اكتعأكر 2 ا١اةرجاداة كنا ُمْيِ اص طالغإؤ انشانيملا

 ١ هيمأل . . كاب ٠ 005 ١ة|ةء «ء 5 05 9 57 ؟ ل 4 0

 دا 2 5 : 5 دمع . مدع 5 13 - . ع - 3 , املطَتع 0

 باكو عتب ماقمنجد اه ضعجتزعراتلزموركفداكيسماختب البدن اذا ءانل ربل مه انة لئاناقلإ امال 0
 ه1 * نأ 2 .٠ دك 0005 9 كولو 5 تول يصرف هه حج يي سه (إ١ي 5 ي /

 َ 3 1 نمل لكفنحلا نرثي نالونسطج حش اربع انععلان ناؤرم يتيم يب نع يطمن لب جي مدشلتلا أك وصل 2! الا“ ف

 اذيف يهم دج نمار ش اهيونعاةيدانلخاو تاكاناز تسال رمالااتنازمتافقءاننعاطموضغ| 01, ل" رد"
 ردسي ثمأأث هلع ان عاءزم نع ل ا 0 21 -_ 0 7 .٠

 ْ ولع اهيل زمددتلخا نما تا نأ طل اومو يمان اطمفاح اشم وكت لع طضانمالا بن نزمعإ 00 نأ |
 د ب د ايار ال0070 تر و م اي ا
/ 
/ 



 ماهر ادع هبلارح نموت: ءا!نحاشلاو لكزشل اسوم الاراتل انمى لاند تم سات ذم اعنا |
 اين مم ولكؤ طق 1ث ضان داعب نهضت هاني اخاف تع كي

 نزعناظن سيد جطنلال ف ني ايبحاط خت اشلفل نما اوان ح اشم ةزكت ل ارم الار اتل لم اشم

 فاالعلشتر .انلإبل ممجلاةرج الخ علاراطو د اعزموصنا امل ارحمني 375 ا

 اناا اؤتع اطول نشل الئ يذونلا سة اال وز عش 7 باع. [تلامجل نما اغ

 درج كرب قميواصِلعسظاووملب نم ادزوم اذو هدا اضت 2 قمرات زل عدت ل نهم ساتل ااهّبا

 اجنخلازئاوبكت تءلزئ زب هن اواي ان لج عش ادع الاف مب بزل هزت ايي فعدم التل كرذارئن ىبعملا ادغ
 انندلتافاهيلاضتق كذا راسا زج فرغ نفاخ طش ذراع جاه رانا مشا هب ن بم

 | ال تكلاب اع هتبالَص هالو اةلاخئ طل دز عربا عمت نيو عز عصتنل زبد نع تا نعل ع أك

 0و كغ اني جو انلتهكو مّن نورتي قعو كاز ما درو اجدع سمسم راحه تنادجعزب

 أجريت لا نمت! المدرب اجاب لَسورل ادلع هسا صهئالوسرل اف ناز انهزَسْحا مهاوي بر انرب اعل اغف

 ها يع عز الا ثيساطانلاددنانزطكرالذتاوطتههدضوا اجت اطر ضو
 ليلا ناعم لص !لونسدل غل افا زعنئعنبن جلاد عزع لس جار غارت ازعل عب رض زعوسفمنب
 دينو تبعزبيمنعدغ يصد ئاذدلو وكب ورم خائن انما وفم اهصوتلع هشبل ضو نتاتف

 فوكس دل اذل ةةيره هيلز عالم دار اج لابوانع زاد عم خيانبكن فارع ة
 تزل ينعم ابشل انيزناوز ا :لباوباض خميس متل عشا غم كر الوقت اهو ء ايست <

 9 مداولات مش اها دوت تدلي هون 3
 اج ركع ورعش ا اكترندالادب جال قو كبس اذؤعذ ال فورم از زنك دعني زركانكساقناهإ | ١.5
 ذوبفمرم تم صم ا! اوباوالآ ادله غيضطنب لؤي رشدل ف كتل زمني سد رم 0

 ةازبازع بلا زقرا تميزت ان لعرطخ اور ]كؤلطا انضم رنه اذادل )هلع هش لص مشان وسسدناكو ين 23

 نع دتس كازو غبن تارت فود تلانه انطون حاذاناةلتيلق شم ادع نع الزب امهر شلع || دن

3 
 ُك

 اولاوهال] اهفانضنمتانكذخل بيو دنا ننعاطل اذن لع رعتج دز عدا ادني زعل ايزي اه عطر سيو عينا |

 نكمل السعد قياما عنب لزجة انهن ااه اب ضب د حدا نال

 تَعاكاربعَم بعت نشالله رز ليتل يات هيالادل نضل ناموس ذل
 اج يلع سس تقرع صدت جاعشاش لانا ناجي نيشان قير

 .قهثيسنأ د انوا نؤردال يسير تال كلف مداذلؤ هالحال ذاتي نمت مرا

 !نةدتشاب لزب ةداتيم يد نيالا ختم بيد خاتم أك لَم

 اواضو غزمؤنعت اة دلو رئيزل الز ات مز ري زمن ضمن للف عزت ننتاذر جا زد انو جز بضعة نجر هازل

 لا انو كانت دانة اس زبيضع ياا

 باكل اضمن اطل اب انمنيل طل الزينه انفرخ اان اشرت انينمة نشل اال اضن مر لا انجب اذا

 هتلابع وادع عاهل امليعنيلقزعب ,وهع نبض ورعد عدهلو انة نعت اتش أكس

 القل نَجَساتلا وكن ديم بمتدهَسْضيبم ب مانمؤررل اذنك هند ص انس غر ييدل ذل جلع
 "قب اكتالثر جلا از ايئكدلاناملاءهند الور لام تلق ئجط ة فل ذيج ةدعبشا

 أدان ١ انساتا رايقه سن نامل
 | تلامنورَعٌوباوناكا كايف اج ةنهنس مان ننال نال نانو نلطلائطنلعل نانا رف تالا عقيش نأ

 9 ا 5

 ل ا 57 7
 201225 25 تت ا تت تاه رو لا لول سا نأكل ا 5 0 "ا ل 5 0 1



 اهلل البحت فل نوح رطل نامل "ليل ان تايرذ !ادررطل !ءلبثؤ ءانلزنا انتلعش ا لؤئاَوَنْوَستَم اذ اكاممطنع

 13و ل اذاكساتل انك ضل انتنائ عربات مالا راما انطننالو وبدل ذم مزمن تل اتاكدذتما
 كاشخ روك وذم فل اوت اطيتحل اعتقل تبت بنس تل / زمن رخو اطاننم يون ل بعل اًنوآتساناكو
 أنني كلو ان د !|دت راكي ودب اطلاعي ضن إأ خرز اذط نت وذو تعج ضب طار شتر اذلتاذأ يحل
 نو اذلزنااناولا نش الجز عر لجيل عنمجج ابالاّسن اناج/ نعزي ةراذذم ل يضف زعفتذ |نيازعرتلتل أك ظافناك

 كل انشا رخل اهلل ءانراغل ابنا ةرخا طلاع او اتضمكر تفنن م] كة همز انلذ اهل اذ:كتانمذلتل
 دومة انسبمتمؤاطاظ ةاتشةلججز لب زمانه رادتش دلو تركي لكزسا اائرؤر تقيل ةيككئا] كت
 يع عضل يجر نسلا هلل دلغلا دبش ايمو اذن شو وافضل اكلي ؤدتن انهزم الجان

 ولاة يا مع انه اسالولةدنطل انا ايه سل هتسغلا هن انوا عاذنات خوك ةؤاّصل ماهو جالا هنالاظض أ ٠
 ونجح مدقي ربل ا عوضا زالئنر تن طنسرخ بلان نؤكد ابنم نكي انش ف عانم شانك لب ام
 لف هرم ارو نمر الا زراعي اخى امان موج تمل اذسل اطلب متل: مه انو انت نخب
 ناجل ناول راج قع ارث عباتعسس او نعرشقا أك نل'انلعزمد يؤخر في اراص خاج
 صنادل اهني ريمان تسفلا ةيل ين يجز لا نرش زعمزشل با دؤكت سيكو لارسال زي الملا
 1 ونا نعلوزة ندوة فان انبات تعيئابتد عتج أك دع دلتان نجل هفينس نيبال تعجل
 اريعوباةلانخماج]كف نوكيو اساكدنشل اهل زع زجل انهرتملاةلن نعل طعس اربعإلا) اتدالْر ٌينننَح
 ام هرهسعيو نإ طل ابن ماس ]كل رب ررعل ذبل 3 تاك لذ ناآلمنفلا م اذ درو ليتل عمنا ظ

 بسلا ةماعلا تمتبال النذل اكان يزل نال دلك واي خالل اند تالي زم قات
 ٠ هنباوضمس او العاج حنش نا اجا صنم امن نل:ن كين تل عير تمن كير اال ريم

1000 
 ا 0 ظ
 0 م . نا

 1 و دما

 ا 0 0 ظ

 ظ

 ا تم 3 : . 0 . 0 لالا

 | اكاساقن انت اسم عنسقم ذهن هاب اكو اني الش ةشم دع لاعو :هنلج ونش كين كلذ دود اك ضخحلا» ا 7 ْ
 | لماشا اذ ا رت ةامال ]كو ناغتلا وس عف اذا ضميميشو ا اذان انف ]كو ٌنوكيرنملا "لهل انوزءانغب كل تمل ا ريد أ < فاعأ هاو 2-05 هوووءو مذ 3 موه و د 5 - نا ١١

 أدل علان 00 .هاارزإ ٠ هايد أكباطا 1 انك نعت لاح كلاب 1 ظ ان كتاف و ف مد 3 8 ا . ديك ما ىف 5 هدو ف ١ عم 5 3 - 07-2 : 3 م 5 1

 اثرا ا 7-00 نق دع
 | فص ازعاعافررعبقن نب هجن عشب اعنا نعربسا سل نعووكل رعروتعزب اة بد امن ءالا ونجا لبتلا
 | تصئعلحل مزعل طم زعن جس ارعرا مثتتلاولا مت ازنروك ام اعين كيدز فل اةلثل ثلا امل انزلت

 | تدرب + فساكراو كفددّرب ةدساكر اذاهخدسيطبزا اهمال انضدذطلا للا مالع عيال ال افاطاجّيِلَ اركان

 لإ سب امص دنسل ]خاف نوكانن وبكت انتل اء انبكلاودكتلللا اهندرتنل انفيتشلا لبر نعلن ان بام
 اانزه هدريخ ىلالج ١ 0 2و يح 14: ماد 1 سبوع دوو ١ م1 /ت 2-5 قامو مرا كي

 ا عتيضتش نيب باكا قنعو تيدوجوءانداننموتؤتو كنك ارض عطا جت فلوو وم نتا 3 2 ل 7 ١

 7 2-5 1< ورا.” وع و 000 رس 5 - و مل. “واس <« وو هامل ١ دو

 دعي اًهنعنكا ف ماعد نعوم ذي ارعربسا كلن ٌنعيَح كرش اكفنا نالها اقل اكمرضلل ٍ را 12 (

ْ 
|! 

 المزح 2066 خنيرشعو تلثؤا نت عوكت هيل اذه زجر ان اهي جر هلا :لتللادل ادن تجني قرا دال اظل تضتشا
 |نلاغلانةئخاضن نمت نالخب نرخ زمان ءآجَصاةنعلالهلا جانا« ضنلغل نجل ظن نليلجا!ءلانغ خلك

 |2انوكامو قاززالاقاث البل اك ان انما رزغل البل نك اطل اددوزتع ا باخ جاخلا ردو بكت شعم ذقن ٠

 ًاناقلطلا امر ثهاورونلا هطنطن_لراا جاو شكرن امان حاز لكل صو نيش تغلي نعوكعالبلو اهلطاةلب و الذ

 نع سيلان عل نانلذاهدلط سيو تشر مزق ان لع تاهاةشلطر لجن تخيل اذ اناكشل فتن شإت]



 0 م ع اناءولازمئبرتلا ل لغكنا

 :ديو نزعغملاو ديل از منكي جرب اماه جرب هن وزر الاكل مشب ال صش 15 تدهع جدن اكو

 افلا هج 2م وواصل اني ادب 8-5 هيا شل اةيلافؤإ وجاب ةوردملا لل ايدك تاغاطل انوثكو

 | كلو توا اهوا منج اناناس راشنال انت انهم اكزتتل اتا نار نم نا ارضزم ء[نسان كلل اكل قاف لذكيملا

 انا ووتنعتت ناهز غطا ذاثالاو او ةشلاةرئعلادنضلاةىانل ا يضلار اخ نعد 1

 | ع اهيتعمشا ل لؤانينعو دعاوننما البل اهلل ال اثرشل !ةلل نعش اصل ان ذ تل عش ادّبعم انعن لاه“

 غيمه ا زكا .:ول ا جرمان اوم ثمل فراقي طبل عرم ولا شد ادجع د: عين عمة عر جاز لع
 تيونز جناب يشغوثلثو ن نعود اهات هقر اننا نمور دعم لج[ والاد انامهساّوالل اف

 اغتال اردن نان يصو سلا نم هتداكاذا ان ضن ع وشلل ةايلؤ ركن ]ديب برن ععكع الئافم

 اهندفلاة ماضون ادت 0 ا اطلب !ذم نعم امعنلدل رخل نمررخ

 تئوكماضم انيس ع تناك اكان اند لوك نشكو كع اهلبازج هه يدع ااقداقلال

 اك كاثلاتو 00 اتلاف ووطني عههتالئ اةخاكن م يضبساك ّقلاموخلا 1

 كالو مانبالاكؤشع مش لزب دش ا تفعش ارجع الالاف ةراين نع كن ارععلا هلع نعمت ازعانسلا |
 ”ليزع ل كدلا باند ان سلا نمزع عاب قرط عا يلا "دع جاجا البل اثهمالاو و

 نعو كلتا وئواثنملا دعك عاذلجاذكربدعتلا نضرب ودع طالب هل هوت جعشادنعو يأ

 00 ا يع نينيسوا اب

' 

 آو 2 هدا نزيك بان نب انتم بيسر لاظحا زينل ناو نا

 اهب هزنخ اف تلفت اذ لنا هات الالف نينعو نلنؤانينعتكع الزب زعز ةرنشل النا زع اعل ةكتلغ |

 نيل اتت نق غنم ترا تعقتسا تلقت رحت كيد نذل لحنا دام املا
 التلرما ناجح ان زلغ ولو اًنغوَلباٍ تاس الور[ لاظرل اوجاع لص ل اذا جان الوم تيل ابا

 ةللراكاذا نم اناكورتذلف هر اضرف !ذتذعمتب اصلن الوسم ءاغض ضمور شكلو ةولَصن اديش اذ ان لخذ ا
 درع عكا امنع: عباخإ بير ناكيملا طا رميغة ملل ضد قبصدط فورا طوشعو نضع كلن

 اللد: ايمان ملشسلا دنا اذ ضيف ليد اهتز تم اغسؤبق دنس لكون الا فكيت
 لسع د | دنسلانلبلاطهدش هن ئاف كثار كلن لا ننعم

 نيلايلاةرههتيل اطرح رضا: نعزبكن ب ٌيدزع فم يانا عض بيد اضم ضي
 ف ببدلاةهبرنعك كاب اوبر شعع الو ؤشخ ا

 رضيد ايد قسوم وم تعوض هوز! تيل ء ندع دراهم رد عوكحال بلو ركو تاكو اهو جال ادب يؤ شع عش لل

 ءانلذنتا]سعرلاونلمشبالصش الرد ناشدت جب اليل يشع د لظةلبلو لس نقبل نينسؤ لام |
 ملا ن الع زان فوت عزاز زعزابةوباتلا شع كن الجلب عاف اهينجلحت ذليل يطمع
 كلبلاف نضع ك ليون رنعم تع الب لوؤشع عدل نلت اضم نغير دف غالكا 4 ءشارتع نانا اذ

 الأتكمغا اندم نيشان ناين تم ا عفوت



.: 3 0 

 حسم هامل 0
 نعترالا د اك نضع عتسالبل لنشر اًوكنو لب هرخا ةئزج وه جلبلل الو ةلشغل اول اف يشع حالا
 0 0 وه رطبة مرته يزيد مرج رسال انتي ع عج هرعت ةراذن يد

 5 ارم ون نرش عو شلت ذل ةرتن عا م اكل اذ نعي نعد نعول ءودماهزعر انف صا ثكمد

 عرمأنذ زاطنن كت انلاان انطجزمارابخا ما تضميرميشزم لبلوغ اخ اضن : "ل ارخإنم نحو

 انو موو عسب عع : .:باتعلعأك 200 اعّرلا ب

 ةاللالبطنن انصر المها اناقه مهن الونست تاكلني ل هر تل ةرعمج بزر

 لاعلان عب اؤلاؤنرلاورلآلا فاعلا او ماليا اَِدَمالَشلاَءِنامالا رمال إبانسلَعدلِسآ مدنا اطفربتس عفت |

 خورلوب نان شااناكن انالتهع دج هلرععب اضن انلَسَواَم[َسنَو انامل امنهزر]فلا ةَوالنَومَماِيفوَص الص

 اطر نم ضطنب دو دو وب ناريس دي :ءاطتسالا

 مَع 0س وو تاتا نجران نازي |:
 1 نااار لع انام نام كاس تان نمسك

 رطل انجرح اذالقا الط رغم كب انا ذل مد اولا فزت اكملؤهن دب لو الاشرلا

 1 ورع شز نجح جان لا والان شل ارجع عل امر مرسم جو جس يو جك

 |ققالم]م اذان اك اطته عش اربع دلزعر منازع ب نعمان انهت ازعل أكو :عمزمموصبواذنتب

 ولة نزع أكزضن تطال زوالا ةزبشاو دن اوكا بمن راك نام
 سول اكاذاطتل تبول الان مل اذءّسخَرر افا: ننس زعلذول مهران ةخزعسنب تب 3

 اشو امرتخز متل ذوعاو وس ا وخوض ارحل اشار دزرو طوب ووضبو هوو 2ص جن ادلهرجشل نايا | 7 5 0 /ر

 |ضالطز متاكد زضنو تغام و ضوقلا لاول مال الا6طالتل ازاي ااتزمالاانلقسدخ نقله ثور م 90 : ٍ
 | قير شمانبرنل الز انو يتبدل ايل ودم رتل ايان مبطن ولغات لاله قدمت عاتي ل ننس | اانا" 2 24 :
 | لكك فوثكلات ةرانالاةيلزحالاو عااد ل|كضصاناطل نام اسال جو مكين اج ةانضا وقتا | ١ م ا
 الص ان اكشداج شل المدتد اء كلو عنّص ان فن ارت ةدامنتخلا انرن اضبس عزرتذاللاك عنان الذ | 58

 لفل نونلارانم ااا[ نأ بس نب الا منان انكءانكولسضا تمل اءلاو دع سيإْوَصَو لإ ظن زا

 لعبا انؤطنال اردت ذانملإ ز هبل كاطع ون ةاؤرنلا نيت يرتب ماضي لف ل ظانمم ةيتشم 56 1 :”0 ٠
 را نو وظن ويف عيت ممن اخزذ |ىلفتم !دانللذ انور ابسل اء[: كتالك اف لحي زبتنلان اكتم 0 ف 1: ١

 | فل نانم ءاندتؤرنغل اول جورعيل ىلإ طانهَو ةروهتمل انتم مس سا 5 0 نول“ ا
 2مل عوف

 يطع عادلا سارا زاطلتل اةرشالتلا بالا هركار ثان« أن ا 0

 ا
 م عل ةلتون نانازتالوم ناقشت يبتلع .١ 0 ى

9 

 العراف ارذو اضم مت رديف ال انتر رح از فال تدهن انحياز تجيز انك تن عشخب أك را ا 7 ١
 ذاَسْلَوْص انس اسد نام اهل عاتعاررل ناؤملاَو هه ناتالي طف اجت اكسابص | ١ 5 ربا ' ا
 اذالت د ادنعؤبا هلل اند تطل ةدخانييعنعتع أك بح طاح انين زكر عش دفاعه تلت ني 0 0

 تائلنعتنرتاونل لانه لونا انينميرئيسانط نضل اك انضم انضمت هز بترعللالغ اضم ناك لئاقاك رن 1 0 ا ا

 اد !ءاناسمو كلت انسانا لق رتم مأتم ان:ززارتنل اال اوكا زعس انتب ص وذ 1

 كلب اخزرم 0 ورسم يوت وع 7 نر 0 395
 وم انوع اوضاع وعر مكمن رون غمس 0 دالك 5 2 0 :

 اينفاتان لهجوم ادوات تاكا ننس إي. رز ىو
 | نإتل وز تندد ولست تدوس جس عجل

 75 6 5 0 لك ُ 031 ا

 هه را ل جس يل ا ع د



١ ٠ 

 ب:زاوجم ودق تاتى تام بنجر 1221 لت 05
 |[تةيح سمسا 2
 طاح تاتي تونغ لكن ولانها رو نيب ] كان حضن ل كنق تو ئ ين لكاذ مضاؤ ول ادن طبون غلكدزمفأ ١ !

 متابولابوشل اهيطعغاوتيعلاذ يجد غال! نغ ]كرت جناب ابك نخر دول سس بن اب ئه
 كاب خنلا ئذغاد ءآدعالا) نقلا وتل ازيرغغا ءآتل طن زول ايو تا تغاورغنل ايزل ايذتلاهتغاكأ |

 نكي سولار غاوكء تلات ئ خجول ايوتشل ايضغاو ءذلبن لئن انهو حنو اصول ال زغغاو اغلا ةر
 كولا صملانهولا وتل ازغغام رس رتل ديرو نيل ايدل ل طغاو اًفلليولاَيو تلال رغد ءالسلا

 انقرض اع بشل اسوم ريتا ننمؤت ل طن مؤر يلة !دذاطا ناخا ينجز ميقا ذك ازال قلدنا
 ةلماكنمةلْجلساِيَسمظعلانلطل مز اذا عين يدق مطل زرغل ايزو نتمننب اع زتوبض انو يشل نه كدالاتدد

 هد !نخراهشا!نيش | ءاذن املس وبكل ورجال انستا زعزع انشق رزر بل وطن شنةجك نطو طعنا
 كنباكه شوك ناؤنهب دلو كمي جاءك روب رضو كو نسادشلا هن بطن هي تبلت اذتغ 3

 وبل كتماشإل خوكتبلكضومإ كتب اهل د عي ؤشلاة كفل نماكجاطسن اورج مو تعا زم كئاطليزجأ
 "عع شتسكت من مف و صزانآ ل نتوننو قارس إب وقتل ركاب بل زمءانصان ف اثإةو منخل كل اغباند
 يلا كم ندعي ل نهؤ ل ؤمؤارع]كا: تلا نام نوت مل اًنئادعال اماطمتلئانلوال بلا ميو ءافقأ|

 هذان ذانادفنؤكلوهذال ضال ]كرم ةغنم و نبح للرد! دنتنلا ناو كنه لضؤ الزمالك
 يلج احلل ارا ؤراث كتنعإ طيز ماًصطء سم نتافةتعمركلا كيو نهي اًءانح ميل يان كنفمفاخادأ
 ادالك هج امج كذاجز عمان مكوه كبف غيفجيولل عك غكت راجع كلعقجفؤ دنت ناهز شنشمأ

 | تالانب.دؤعات نسل لعذذتملال انزل [كسمولتجاورم نفح او كلثآبلد نمد زميلاطملابان لج تهل ديبع |

 | ذتعلا لوم نفكاخكلزبف يلا كره عك جاَود دعو ناَسَو ةغدضشكو تنم د رضو هقدتل وهل ازعل عسا
 | نسل ةتع يتلا ماك مافيدفاغلالاكشنجتب قلبا ذيع شاشل ا ونسوا اَكاضَمْؤْسَءاَينعكاهمافْساَءامافاق

 كاوا تانننحاؤصجؤلا ولا زءهضم هيو ضخخزاسللااساو ئغاو ناكنشو لايك ء آني ءلاوستللا | ظ |
 | اكايتاذتعبئرطاةزهإم] نما لاو سناهن هني انجبت مؤهلة قمشناودةشلكتتم |

1 

| 

١ 
 ا

 ا
1 

 | دون بنقلاذ انآ رنج بحل يعي ديابالا تلتكوائتتلا غيت كنان بلايك كلاس
 | مشاغل ا ادطط الا ا ضيف كتر لولو ابهتجيزل غل نغفل نساء نحلل داب نغفل ةدإئةناكم |

 انطياجز هجروا: ليغإعقتعنز ناو: ترو كلطغ كلا ناكل بر شالئت شع كتمان تلا ةنقف أ ٠
 | ةدطغخلنا خور غاز وطرز جراج شق دنع هتضتلدسل انو التم ةترتمدجاكبتس ماكانت
 1 تع تموت هكاذ كدلاو بابل ّملاَو كبشخو ك نعام زم كتعز ا ئغنوك#ئخدمراغع يزعج تكاتاك ا

 ٍمنمفال الز منع جز ناومفهككراشلا او كلون ةآنغات كةاطعا هلت زاشلا ناكل بر ذابسدلادئلع أ
 اعواد تلائامر نر ليش ادام نسا: لكرسي جملا 2 «ددان تلا ٠

 نا يربو قرر ل ىلا رولا ق7
 رز 200 / مر 1 9 "ل |



 نون مم كي لوُثب زل ا]او 1215 نعابار ايندكذ اها ساو ذغملاو اهداخ كل اذ رمال اطنعتعؤ از

 نوليل أكو داص سر زمو ع "اكو 3 مفصل[ دما

 كيل ا 00000 تكا

 كوبل مسانادورب انالا م خانطو اتا: تان اتسم رةئانط اتوا 1 انضم شيز و .ىبلكو اعلا انه وعييناك

 :ضوشل: عز صفار يلع عجم اماقشل عطف يلا زؤملاةراتل يمول خانه يلا هر

 افك جز تضاو ا انم و نيا كيم طا - سا ور جان وق د»

 فاو ساخا ورك اغتلاب عمن امل ناطر نفل م ئاطئ نعيش اورتا انوع فكان

 ”وعئضادَسْوّولاَو اب اطل او رمال ص ارعالا :نازحالاوَومْملاَ هير هلا ملا

 اب زنمو يدنا لابن ا متزن ا ءانعلاو تقتل او ءالثل اوه نفل اويل

 ميو يذافو هدو غو معدخورج اطاَولَحو وكمون ياو نورت كفو
 ادخار عالنت اناء اور كتبو

 ةويعتلتض اعلا تاو دان ةلمالا غول شاب ان.بةوفننلمل بكج ىرئاكش قي [نلْو او رعايا

 00 داهجال اورج ابن فزت ملل طعل اًمالاو نكلا اًنضالاب .اتمتلذزتفل م اًبالْسْحاَ اًءِطَو ان اجاَءْؤَعَص

 5020 هال تاَنِمَِعْولاَو ناكل افرسصَور زا اك عونضماو عزاوي لاو يخش اويل ارب انال او طاشسلا

 كلفن نشب الر اقتل اتسم عام وسلا ةذمتلونن الس مراجع زع ةولاكشب لاو

 دالاس ةلاجك وطن ةرجزل اللا تكي نب لاا دنا وع
 اظافؤإب الفل اها عبد الوعل انس مؤهفم عبد ]كلا جوت اق لاو لايت اكدراعشرل با

 اوني 0 اا بيب أك اطمريشنلا جف جو اكورتبكلا

 ١ والا نمدتنعبو صعامجتلاس اة امرنا وه لإ كو

 20006 اهلك اتاك شلاش مجول ات اتنم

 58 ع تاع لم 0 الا

 بين أكد اكاثنيل:يزمطانناف دوانثلع نعت دغالزب بطفلاذ تخرب يح هلل تنور
 ْ قوق اناث اننم ايمو نزع بشع عا ةلبل ركول اةثافإإج إير فد اًضلارعت انس ا متعزبت مم

 ٠ | هلت جلالك م ولّضلاك لان هش ار ننعرجيزوب لطم زمبل جؤمكككم انغبكي 16عام انآ كو اكعد

 اع 1 1 ومو ماس واللا

 دنيز طنععنب هازعتو طندتعت ل ابهعش أكلم تفر يذلا

 رزكتغ خوف اغلا اذ تضل اطنسالا نك انضمي رزة كبل تلال زبسؤالم الذ نيل خانت
 ْ بلك زلات ةاكاذ الات يما سس ع

 ظ | ا ا كلفن ادششن يتقن ان نظف اذاؤرتبكلاور اةنافننسالا ريب اقتل

 ] رمق كلنا تشب اتق دعب | دقت مدنا دارج هال نفاذ تيل اهو ءزخالإ لاو [نمنانس ما

 نيكل اهيا صرصور اظغادْمتلا اةلاكتلاعضؤم ني انملاتشن اك ذجتد اوونتعلامنمك مف

 نيل كديدج وحالاك١ دوغ رحت إتجاة ؤجتم جيتس سان كنلاسَمل ءاططيل فزت لفلاو

 || الكاتم نجل كنار اهككرن ءال. فلو اثب اًنيَدفرد ارو ايلئارف دعو اْهَفن كد َوعْهَو اهني رف تكا

 ال اهاكجن نجي مدع هاكهدماط عج هدم اعبك ربكعلَهلازمتل نكن كلا كرس هكر ل واذاك

 ١ كوخ ولا تاقل قدا ةظعؤ رق ةبشمالو شل جرف تل رشال قلم ويلا د طاف جز انمالء كلوش آذمئال

 ا ( اقدام لاك اوكالاءالمعل اذ كلنزبالو نعالج شننال لا م دئلا, طيسابلا هلحَمكلار هات



 نعله امل : تعوم ومبدذ نعل انغو يظع بلاي حاط يرث كرم كف كلاش

 يبل 25 اظن زمت اكان ددعىج زبر عشان ون مولع دوس جول زعل ص وئب طع دل زواج ونبذ
 *ناتاتماكلوعذا رف كنب اجازه عك ك نرد ن نراك ك نعت نموه زر كلا ههنا جونس الاكل اشانا
 وه حاط مك لغ كل ع هع بلع عالج انامل !.نعدينسف انو كن ءالدماكبتو الو ناحل اكن اشم

 انف ران كيكو دوي لَضقلاول ازانجال ال ذيل از كلذ كمل مكن علوطنلا) ناكتائ ل الغتا
 تينترل ابد جابصالاؤل انت خمتلا هلا وزع دؤدادلان هت زهر كءاجتلنا هن انخا ضن يلع لِما

 هن غاررب ماك دال اوم يضع فن انالوطِإَع سب ياَءذيَردفدجب هوَمَعِإ ع هس إو لعروس لإ هش لهل نيمملاغلا

 هش ثم الانلو كرا وجل اكهنفيرطعو عزبالخد جلا اشالاةرْسَس املك اةلالغالع ةىزتلا طسإن اخ اولاخ
 نلاءآند اند خلف ء[يظغل انهن مما ونت ءلزعال اهي هدض ابي نهظالو لك دوش الو لدا عزام مل ملا

 .ةلطعوز الطارف عبتم هو قم مزاج الف طين نسو بع  اناكةرخع ]تغب دانا بجاش
 | لئن ةربالس[ىانسالو با تلنال دكا مشب ر يلا اًحتبعو كد اةاكم انينلعوتاخ اذا نفط مدت وز انكت ذل غفعأ

 دج اب حانل غبت دواكولمتال فهرب كتشل عضتونبفعضن كل فريج نيد اا جبد نيهان لازموب لاهل الثالت
 هذ خلا بنموللا دية منيب طلاس جلاش عمم ني رص تل جيرسي نبملاظل ال اكن يثير انها تلدتم يل ظالم نير ابجي مو هد ا
 لما ةناضلا شدا انباطنعف عسكر اظن جوعواطراغوضرالان جوبا اكسو ءاهتلادتين لبشر

 10مل كلل بضئه]عو ءةموزعل يبد الجو هع ملا جواسال نب و مس ةووطتد ذنب لةطذ
 لج اَكْرَسْحاَلَضانالاْس علمك ل سظف انيك فلن كلجَوكْنِبَح كلب كنتو تانماكك لوو ظ
 3 كلسرو د ءانبن اوت داعزمدجالع تكسو نيكو خت بو دكر ابكدْبَلَص اي زنكا نسا طاوتطاةغتاقكزا

 | :طفؤهاطلاندشل طنا اتدلو مض هنن وللَم لعلمه اك فل مبا لوا ككالط او كلومص

 قبال ذكالع فن طل ال:ملإلسوملا ئافل اك ماج لعلَصرللاذعاذ مك واصل دال وك ءانماكدلد بعل
 | 45: دلغسا اكضتالاؤ ضخ س اك تنبت اذلاككب اكد ئعاتن !ءاقجا متم نبملاشل اير[ نمش أحقر ماك |

 |ةعلسوشاورضناوونن قرب ةزعلو عآد بست هالو نما جدت نمرفبال دئضنت لاني د هلت كت
 | النالااهزن ئه كال و عفسإل ايي انامل اؤاخماز مدع اذن اهئ ز مئه وختم جك بتناك كبد بيز مثلا
 معاد ابل انيكك انةترنعتلل ب سملا هال او كنع اطل ذاغتل ازم اه انيك ْض اَفانتل ااهيلنْيدلْضاَو

 مذا تقدس نعسانيطغلل ساق نبلون تلج ا انغضوف ب انطغإة انوع خس ااندنعاؤتريزجتاق

 دعانَعاَو يعل اَدقيِإَعَضن العن اَرِلرَهاظتَو ان ْخعلا ةدشنو نودع زكام امثَمحَم اند كبل اوكتن انا

 رلعزمدسّصال ا رلإ ران ص! ذم امتد ان عاهنحشؤرق الاصح مرضتل !ءاظمنمما ندا تسير عيا

 لضغلاك اطل: ليلاو المرج نبذل ادغمؤ فعلا ناهز عز طو هد ؤما نش نجر انو! تفس هما لمن مل اين
 | ةفاز تانج نياتدلكته نطل طبه زاك انضمي رزيتانطهت اتدلا ءاغملا نط اضِصرين نم مجيلكف عذات اسم
 ديلا: .ملاةدانلل موي (هاذطع جلا وغم ممن طه دشن لا مسانهون يالي انو ايل اشاهد انسي انمتازغلا



 له عاتمج قس كار لستم [فنماب ملح عاد زيجات لستم نغسل ازهر جملا دنشلا لل نم
 ١ اكوالن هنلئاط ذك كندابسل نه ؤغ فو مهلع مشب الند حلل هلو اكلي رداع ال هلع

 ريف نئلتو واط رزم_ ساو مها اطمزددضكا وزرع ٌعِسْواَم كيم اكد اهل اب 4 رشحاوز كلامو مظْعاَ
 ده وجنجو غرولاهالفلاةوتفلاكةزغل اكذم اذن اووسكل ا اشلابم عجم ذاتعل اهتزت ناهد

 البنا نجود اسفل ا وتل انج قع اك تونلاَوأب الخور
 و ظففوشفنو نو نتهو تلا ناطبتلاز منه ينعاكة يخل اذ زج ]َصتملا اُعَرل اةبِهستلناًءآَسلاَوَبعناَ
 ايازحالاو َءوُمهاَوَءامْسكاَعرَلِعل'

 انطرالؤاتعاب شار ناب ازا مكسور هدؤزعق جاما عت نسق وكمت كو تيفنق م دسم
 ةلبمْيعلْبْسَر املاكتشاةيانجفك ريما ولو صابصَعَاْضامذاعقحْلاَوقحإع صمم هن اكم عنجد

 ذفذناكدقعلاهنيج لعل سمترلل تملا هلا ايرطتلاوجالاوعبنكل تنال يعل حقن يسمن اماَباننخا

١ 
 وي

 هظلاونضاو عرضوا بعل ورضي اَو قوص لاَ مْرطلاَويونلاوزبانالاوطاتتنلاو :عل أنجل ؤسل او جا

 : هرم! اضتمَورَعلا وموسم

 شلات زمن ادلع نلؤ الن ايّسفا بنطال ظلادلد اع يشن ابر تفاتةيعلاطتجع
 لاء خالاَواٍثتللنحو زل !يزؤفل ودا زمول ا ناذ اشم اومن شل كتاف غلا رومتمل

 جو بذوايوكتم مويس كوم لعد نمل كل خل يول مذ كبل اذ انبات ادلع
 تغلاهلسن المتن الجلل طق وتخلق ليز تدل ]ذا يظحهزكال عوج نكت

 انت ىماقع اننا هكا انه زخز اقرت غمسقل زم ارجل هلتجا مدل اط اراد لو زهد اني كوكيز
 نيل فاتن!!! كيناوضرك كز مم َك فلَخءآدكس را تلازمدل ءآفلطت هج نمل ءاشن جزم طول اداب نوكأ
 لؤرؤلاجر تدل طز جان! 'ذلاو ئضل اود افنجالاو قيل اذلمزرئمؤ از ذاك علا قيل يمتمتلا
 ةييفملازكنللل بج بناة اكيمق نسون طل زم بتل امن الضمو نس سرو للا شلاح

 - وفل احلاط تامر اكزع عرولاككيدغشلاو كبل كونا كل ءارلاو كمت او نانا اقصي ند اضل اهبل
 الوالظالو تنال خالو مالو نيس الع دوج تل مئتي لخال

 نعل سيكل احلل زجر اكل نجتربد وقام ءنؤلاةدلقعرب ال كلم هتاف اشاد
1 

-2 4 3 
 ق5

 ا نطورلاو كلَعَيلَص اليل عل لذ دبل تقتل اان تحب ةعاضونيزن امجرؤ ظن انز ظنون
 امو ضنِلَعْد احاَودنح اوكا امنع

 وع سالم غاو نرفغششم اْمْنلَع بونت انانوات نيو غم انتل مةلاؤت ذمز ارحل ل ارم زعكناخااالأ» نذالة او ٠ وغمما "له تنوع انا: ءان انت ةمانو فسر )اخ زق ذتذد "احا 5 1 | اها. د فاش الأ 8
 كجم طاعتلاعيممتلنا انطغاو نيلئ ال انسقشو َنينعال امانه اذان خ الوز لشن سم انما ره تماننعا

 نماَووْعَو خل وس عج نرطغاق ابا صبي عطا اًضد | +

 انس إنو نيطعاشلاك ةسعيطؤماي ايو اهكتلاثماجخلال اًسيةتددتعلال اًيزمْنئحاق كدعاناَو قد امتمللا| +
 هس دش

 اكانقحنضن كلاترالوزب -- ١كم خرصان نئبر اذا الملك نرطسضملا وع سج إذ ونيئينش ملا شاع الو نعال |
 زغغاوةجلاذ تجعل < هنا ا! ميرا غراب هشا ل مطتل !زكل شاك نيم وخله جرا نيكل

 زهغا جوع معاو ك عايل هرئاخ نخر كل ضخ ز موف ذن او ضن طفلتي جعل ظن روع يخذل
 ريب قمنا سوون اجلطاو ذيل وهآدجشلاول عون ؤسا رنج زموبانه وقعا و زمسلس اكمل
 كب الو اطد رن الوكبتسإن يخالف زفغلا ادت ناَو كرب ككل لذ تاذ ةحالائاشسلا ةنشاذموملاو نئنمولزم

 مروع اذ تبن غو ربذ ْئنب] ل عكلتاةكال غمز مترين فشل اسال جل ندوب كل خلنا ةعخجولا

 يتلاوركتكذ اردن ابل! لهو تبسم كر امل انتل امد امتبجتل نب! .ةدذ اشاءال الات كلا ننجح( الان
 انمار كناحتل



 .هازاكراتل اًسانجؤ فونت ةزالاذئزنسح اًبنسلا ونال تفش ع اضرو كثري: دال 6م اهزلفمم شابا
 اخس ابعّرتحمتانعاطو كتم كد اهنهؤخذناو كل خولان ا اه يقرا ويك نولبللا نلهؤ تنص
 ابنائنا نشرات لك قيم ةبلبضغايقع ترده ادا!نئ ل مشا! كناؤلتيرسفإقعلادت لع
 ل5 باز بحاطلامزادن اتقن ذغبلخإ)هتعل:.تح ابا زينها حا غنم ضيا يل لع عر و أك ةهصخ
 ناتلاناترشفمعف جرو اندتعغبل خشن اناثيؤ مهلك ا سؤال كا واةلذاخبنعمئانلاو قبلك بلا

 ةوم] تين اإل كل طر لعن طع مهل يلقن اولتمقامذازماطنشلا من اطلاتعنغبل وقم قمل
 تلانكونبحإلازا!هسلنمترو كاززفغو كناؤنضداملا هضانبفاغلجا زل دات اذ نهتم ولمجاةيا
 ٌجوانماققعل وتجعل ص ممملا ءاثن ان ثظااق ةعلا عتيج لعل ةضنب طا كانا لبتزطتلا كجم! كت |
 ار ضغامتملا امام عَنامنال ابيار هليل طعشسا ةزخالاو انتل عاوع عميل علو اننم اثم اعز غتعلا |

 قومالال القنا هتباغغنت اكناآل ايون لب امنا ضعاف يضخ شل ظوا ىلا ةفاتيدنإ جرت جئاشفنا
 تتاتلل انسان امرلا انكن (جباروفنعناكمش اناتبغغن سابليه مظعلا بتل ذاذلميكل مظلل غلا

 ”هنكن التببالو ةربال كلا اثضطإ/زمرذنعل ذلئلؤ موضامظعل ]>الانمدتنغو ضنا: لنا عقلا ةعلع

 لبن اطتشاومضفن انجل نام ائبتس مت: عرتكم افيو ذرومملا سوك جيف إملاء ادن حاج

 ن اسكس حلاة تجي لسع د حا الشجنمد ل لخاتن بس خاةزضذئاق بشن التنحي مع
 انوا نضلع هم ءزي]كءازجاؤ دعمك هزحاملا انضم نيزم مزيل كو متبطو تسميد هالي زجنبنل الشان
 هللا اس رونلاونايلظا الاحد اَاطتس اهلك, ازال اول اخد اناس وتصل اهثداياطسَمشل ار ابتدا اضبس

 الار ضاك طن ايكة اعط ات طبي جال امو زب ابو نمد اان و لكؤل احدن ا اطتس ينل عتماؤلاف
 | تلو اقرجل ا يلو امض ن بنهر عبس اب مثيزعننوخزم عمتي منم جنن تبلل عت لاهثد اناطتس
 | اجنيوَصلاط اناس عل اراه ثد اناطب نروتم.ع تجب الهدد صلوات عمم م ؤخاّتل هند ةظوكشلاو
 اعين ]كؤلاخمشداك ا جونلا تحل اول نهد اناس ءونل اكس اهل اعاد ضب اياك اوزالافل امص
 رنمصبإ بر بكل صِبلاْساَن اطس نكمل اذن ارش ان اضم الكداذمهس اًناطتىربال انه ايفل احدت

 :ةرطقلاوهو اخبتال دز وهو اتيال كون ر ئاوريلا الضو ارصتبك نبضها عبس اطير يخ جز صب
 ظ اقف اعبلذةورلّصاف اهلج نال الوزبرنعس ب عب الور اذجر تم ىراوب الو ترنم تدالو رلظلا عضم ننال

 | كل اوه ءايسلاف لعضراللا ف عفن تلج زيخالو و غيعإ خضر ن مفطش د الو ري كالورزعصر ثموغ نال ةربل و ر طا بج

 قاخشل انئروتفملاههءاناغبس تقلع اب هش انام نكت ا هرعلاوهاارلاالءانت ف كءانتالافزكروتج
 قلاش اناس ئن: لكؤلاخمش نط ولا تتحلاؤلا فهد ًناطبس قل اك تامل الءاجصتد ات اطبس اهنلكياطنالا
 لعد اهو ائتلا باتل نسل هات طتسوبملا لايم اناس اذكد اطمن اهبس جبال اوفر ام
 طلب ءاتلازمء[ملا نبق مخدغب نيب ارتب حايل الربو ءاتمْرم ا ثبصةوعاوضل ل يسؤبو نفخ زمزككلم اق
 كلذ زمْغُصا الو ءاتل ا الو ضرالاف رتل انش نعي زعبال ملام طيس ل رول ططم هن عتاتل انبنب
 ”انشاز اطجساهلكجادذالاؤلانهثاتاطن وضم اضل ا شراب اناطبتس . نيب باكو زكام
 ادعت اراطسربال معطر ايل اندم اكان يكول امنا ماضل تبول نم اكاطبسمقنلاوثاللظلا
 | مقالا طارت تنع ل كودادرز اواي الضخ ان جؤن/]6]غ ان ل لادن اضن نيناهل اتهمت اكاطتم ن انك
 تدوم مهاب جك لاا سال برنت لان نم وهزم كرز هل ومازن ككاو هكا اقل
 والفلاش اتاطنسرخ لاش ازال ا ئرابهش اناس_ يقل جالا اجت اكمال زب نضمن

 سم 000 كا ١

 ا نال أ مول يل 5

 / 2 ا
 ١ ل1 لا يا و
 ١ ار(

١ 

1 



 ا ل 54 3 55 ما 5 ا 0 ا ردا وريال را رنا ىف يد رق للا
 3 ضر

2 

 000000 يدر ع عر ع دوما اك مدل ا( ا

 ا جوس اسوا هنييينييدلا لا
 دات امسرَوَصلاَس اناس تشل قرب هشلاتاطنس تجبج انف وذغع ازهر ضلال زعل عي 3 ولا 1
 ةنعّدلاهلداتاطعسَّبم اضل اَيَر لدن اطبسن اهلك ادمن ناطتس يزال اورام نفاه انا اذنك ازال قل اخ رز 2

 1 اول م قنمططعلد امور اعربل لذا إبر مالا اهيلال ب نخل ياس
 اجيتولاديالظالواج هند اناس جاذنالاؤل انماط وصلادثا انامل دانت نبا
 نهار ايش اكد امانا خربالامو لير اهؤل اذهان اخسٌئفب]كؤل اخ هدانا قناع اها
 ”يرتاةلومنالئ خلاف كومو كب انلاحؤكاتل الام عزجالوت ولن ذل نحمل شان اطسنتلالا
 ةضاتانبس مظله لاومو املظفح هدب تزال كلاؤنتل تنكس ناي لن مئفج تطال تفي
 يلا يول 1 هس سمم انشد |َن اسي َوَصملاْشاَن اس مشاغب

 | كاش اضسن ملال ايش اًناطْتسن [لكتاذم هدا انيس ربا وكاجول اخ شان انس ئنب ]كل ان شا اناني
 أل هزاق ان ئزجانك رو دير بما رع و من

 ْؤاَجانش الون د هم اع دهب اسوء متل زعلزت انرل هش الو اه يس ام

 هللااز اناس كسلا مع وول ا يلماج دعما جب ل

 1 0 ا ا مم ا ام اهداتاطبسمثلاكمإبا
 رطافي ان اسسَنَبملا لاترد[ انس اهدكداذم لد انضم جربال امو زب اهؤل ا هت اناس عيب ]كؤلاخ هش اَناطتس

 يد يدش كنب ] عدس انا هات ا'مؤلخلا ة:ئيزب عايده شلث عوتم نجا لذا الس رزكتلئ العاج ضرالا عشا ؤمتلا

 م دم عائش اَناطّبس رك اررملاَوهَو هدم نكي يا ا

 ا هللا يئن ]ذل خدش اتاطتسم تل عتلإؤل ة هنأت ايبسرَولاَو ٍءانطظال اج هات نس اهلكازالاؤا اخمشا

 ايرضتالاؤانق اوتو انج كلا مثد حاطب زبماذل اجر اتاطعسن اك اذم هند اناس بال ايوان نكقلاخ
 | ميغ افاكاإ سو الازكا الهتار مذذ !الورئسد ابوه اكان جنالو ثمار مالا ذنفنأل طن من زكا 3

 | انه الكت جركل هلة وهال شاؤ جوت ةؤلسلاىتناتغ . معئشلكشاتإ نامت
 ' | مهئالَع كانو كيلَص اكنعلاذتجإع]َسمل كنان ننس عمانتل مب اوَلَسَو لعاْوَعَساوماَيبملا
 تاع ةعلاوتجل ع[ تع 0 الا ع هباتحر كتل اوكي من إةدلادتجيجحتل قلنا ةمزالاذ ْ

 رحال اواو البطن وو ام اَعَم جاك ادذيَج اهزيجٍرعلصيترلاب ابائنسم عن ل اوتو لص ممللا مملانلاة يجوع

 000 كال زينا وطاح معو كتل تلاحم

 لطول هاهم جان تالا نجت ركل تاج
 لس مل ال راغلاكناج اأ ازالة اوديجرع لت اجيخالا
 ل يي يل اًورؤسلاَوو ناب انماط غارلا
 يه سوس < د همم
 : م يوم هيورمم انكم َكْولَحرمِدَحاِلَعو رخال اكلزمدَجإِلعَتتلَص املاك اغا ادني! اك

 لعمشبا 00 داب مهما 22 مح سوسو 8

 1ع قاما خئمدامو ا'هالا قمل ادق نبه شللو اناا وسجل إل سرا انكي از ءْنضلاوقَسودلا 0
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 ]سما ءاناطت ايما فهل اذ نيلكملا ار 0

 كتبنا عاهل تندر حل َع]َسمرلا اهنيحلت زار ملاو كتنننت لعلكم ادت ئجررم ماظلا جامل
 ؟ن ره وسلة زار اطار دكت دايما بهل
 | نسا انابّرْشاَكناانئص انحش تا ا و ع هرلو |

 الشمس وكلا ةمف كرو اد سفرلول ادت فن انؤك كاين يشن يطفو ضعت ااامبم عن | يبتالكن ١
 اهينلابطاطمجتو اكؤر ان زمك فل ط لدتا نجف ءانخإ لطم هرتع ءاوسنخملاو نيكل ا ثمانلاب اثراغناَو مانو

 دّرطءافلاب و طولب اطنلامضماد ءلمَعمج ا اهفب اك ربو تعنت نبعشم انيعتش طقنوج اننا غٌوضلا رعاك مب

 انعدام ثاني اناكعلطؤا يو عملا يمامك نواب

 | تالا سا رقملا'ءاذتل انا اميز كووعدنو بيبسرن انا زولك .وماغلااذ انكر او واد اوهَدالمل ادب
 تلاناؤاتلل ا ءاغتافزب ]كك ا سطو لا

 ]كول غابة نجزمشلاا ناز يت الكت ءاطَجتلاناز تدل وهن اظعلكو مانا كئاطعزمعلل اسباز تبل دككتافزبب

 | ملالكونانغب كلانا و مرن محن انضا6 د |تانانحازعتلل اس ناترلا لكل عش اياز ادن لجاطكلرجح

 ةكفلخ ودمي كنْساَءْؤطْفل داو بزك ضل ا ربع طع ص عمت! جة كلاساوعس نيج اكلات

 | ميجلهالَعوتل جل تلارنتلاارغشمل نيملاغل عازم وك لولي صو كن عفط نضلَك جنك ءابع كسب
 كف شلا تخلينا اؤلم مؤج شل تضم اًتلكتلْمِإعَو يمماطلاارازبالا
 ته! دنهمل :عالا مم غل خذ ائيبنل نيل اضل الو !بعِلع ع كن انين يمل ان العم هلو كبح ويم ص طخين

 دتفل حور وراتل انزاخسل اسوناثجلا:زاخ ا ونضزق نول اكلم لذ لش اور كبسة كرب جلع مطل هذاك
 داألهاهناومتلال العاج ]جناب ٍهولَّضلاَسلَعنب ظن اطل اذكتللا لع نير ملاك ثيرعالَحَو نب مال ع قرلاَك

 "ىلع طعاورجيل ازا يلوا تم لضم يعن طلض ان نتي طازوم ظننا كار اواجل ننكتل
 ليسو ]كممو ةغلز ةفلز لكس لاو بل عمد !]َص انهم طعاورترل ادم ازعابتبنتيزج ارز اةعورج اقلب اوشا

 الانبا َواكزمامح اًتبطنعا اني لضم اديجطمل ا مؤيد ا ادع طشم يح مهم

 هيمس ا وو رهسو مب وو انادحم
 هكللاناكن جل زاابَوو لاو َنولوالإ بملك دوما م انلاكف تجاوب نمو هردسسر قا

 ا 5ع جو طجان دشن مويلتخأ لاق ونورا راج عصا كرك عندا ونال ءلَصن

 مع د سا خا يح [فادامإ نر وع هور 0:
 :دحلكو دلخ داى اكوم اميىلذف اطال امولغالو غرز و نوعْضَم خب موعضاو تر!( قمر خالق كفا ببطا

 ل انتوملعلسلا لعوب ةناولَصقعل اواني نعنبتيا س1 بمزج خدي و انسب |
 مر و ا اح اع ا اوم حا

 ا :دملانل تر يمان تيب ]61 سكنا منن ارسم ]سك نَع وهتك
 3 رافلاتزنسم ٌبيدزعض معتم 5 نانذو م سوؤ
 كلانا نهر ف تنطنن تؤ نل نم باخد رامز الافات وخذ هؤلّصلاؤ وفنان وبال انفطتتلع
 ف البلوت وتبرعؤاة ناك تعال ذككش ال نك ضاغط شاذ انراتلاورجللِا

 قس اَوذمْعل لبس انكر اضع ك نرش عن لن ]كو ضم ذل ع ذف اضل اذن د اصينكل انف اتفمرو ةدالذ عال[

 جبت اوزيل الثهن امكون اهل كو نكن ب ] ضخ اذ از عسل اذاف كلذ لجو ]هنن كايت اهدج عكر نع

 انا تيطم ءاهنع ع راقت نبدت عدنان عزوز عكا كل جايك ف نكات اهنيك ار نرتع



 2 يي ا يل مفي

 ديح

 د حاسس جما تحل يح تح يقل

 نمت ون كاَصو 222222222227225
 ا ا ا ا ا راك

 "سك نعلم اك انمي نعؤ نشل اجب غال ذل اذ كل دعب ةلظدج فل وموت تيا نزجب

 | ا يسع جد دمج س طا لاهم هيه

 ١ 1 دا ل ع 7 تي 07 ) وعبرت ع

 رجلا ازاناخرتكل رمد الوزن ءاعرلا فخار عك ك نو نيت عوكعانل د تاكاذ اخ عنج و اناكل اذاتجتب

 كانا بلعمشا مهبل ان اقلب ءاجب ان نجل جلع تهمؤ! هاب كاز نيج اني تجزعنع يرعاك اج
 ناك يرش خي - هانت اطال عز كيرلا اًنهكرورنؤلا اهم نعكوؤ شع شلت لنقل و موعو اصير نة
 هغادن ترحل اجب: مضلل[ غاوةزحالا ءانشلار جيو ةعونتا كر رذاذ اخ معكو رش عزل ]كلل هع

 اك نام انجل وزال اًتماَس د نشعف ام كره لاوس كعؤفثا كرب لن |مْنم صو يدعو كلت ذلنلو نرشعتم

 لع بيدك ننال لمنازل تاغ اومن اردت تاع انكر كؤ عفن
 هلا دش رت مان .هرالجدت ا! يلع را هظبكلاز طم خان كر بلع داب :له عنان نيلععمن

 0 ربت ا ا تبعا دوج

 ا اًضجرن 0 د ا يا 1 لا

 اهلل ننغضلانع جيه نب كلسلئ نغمشل زم خرز لبو اهيضا دال الث وكر جئر نع ءاغذم
 ا تبلل لكن محانمخ ين ف نوكب هود زاعلا ليل مالا نه رسل جمس للام

 و : دالخ انبمشادتع دغر عدا, ندنح تن اطييوَع ٌبيباكيادنول انك افودتلا وك

 5200 اضمر ريس آم انا ولا زرعت صساَنَوتي هد ّناكل انرَّج ل عرشارجع هارعنجرخ هزعداضنب

 ع بالعتبة عناد: موعدا نتتاعنلطمنو ضو بيس افيخمم ص

 نسل هالو سدت اكرن ميلاغلذاونلا امو اصمت دال مل عض يلحس

 اكلض ءالّصعلاَد اال ايضا اغلا كر ذا ةركاذ ا :ِولَص نوصي فلْخَنوعْجيْساَنلاَن كوكس

 1 يقم بيبان شيتا ودب زيلع ناك نازك اً

 ادام ات واين اكوا ,اءالوم ان اعاد امل اة! تعش ادجع إب ات اتانانهشاربعنر اصنع اع

 انالاَسْْبَس بص جازع مز احب وتعن عع اهنا اني: عنب ةيجزختع سمي اهون :ؤاصنو ملارجلَع دم[ صدا طا
 هيلا ناس ؤتانذف 1ىرلاا مشب لص السد تاغ ناصف ا اتلَع سادتع

 يعي ادت هديطزع لال زي بج نعيتعت سل انبي عرافلارعرد ولا اعني ة يزعم اهنيئلَع بيد

 ال دجعب شكا ياناس يتلا انورعس

0 

 نرصنلاز

 م يع نارام :نهتع كسل كرد ملاذ لَتقْلا

 تنزل هاهو سلا الن: دعا شاّو هج إ ع شع ءكر] كو ع كو ة ام ادضمررطهت منت نل ا

 ادق اب ها وجو رهن نم ؤب نبل تود نجلإار يور شيعي نك ظن ذككلملازم ةامسعانم ةنج:

 خش دبا الع ةبعف نب نعاني نوعا ةماوعتٌبب
 تل نبي ةعرج امداة لطب مكب ]< عز مكي هامات ةقننعمنشلا: ل1 مرتع نينو جمان فل

 انلازمدنونموب اكان بتلن ثةهتسعيجل ]وزعم طبه اةرذال اويل زم هاذا دعوي وش عك هزم ورع



 ]هنن كام شو عسل جلع! لص هنالك "رت اكاملاةرتتءل لع هسادجعو | انعنتنت ”اكاز عاملا ابد

 جاي تانكي انك نرشع لج لكو كلل نرش ع ماغو النا لواننع كلو زم الص ناكولا نول عب نيد لا زكر

 0 د ص مسوس ماع
 لهزجو كر ةام نر شع ة ل لب ة]ص وكر ةامرتعوكعا»لذ »نإ ناكواًئيسش اد اهنجادهي جو وعقبو حالا

 اأط نعاسمنتاالات انبعة كب اكل اذن نم جيركا تفر زعنل ايلا رزعانمنعنعمن يد عر تح ازعنج تسلا دان

 72م لكذ لل نع 2مل الَوا ذئيز ناحل جلع وهن جحا اف. عّوطظبذ قبر نادمدل غضب الضم زمرؤ تاب الس
 ظ اقاوم هل اهشن اذكمت اةدينمل اجرنل يي شكو تع غن يرش نطمز عدل: لب ول تجن اكان تحذمك

 ولا نع اد ااا ديوي نكح تلت زمول او ثاعكرز امكن لمص اكؤلا

 9 دالصل“ ان ذ ءاضمر ري نم باذافؤرتعشلث نهض خيل اؤتن نت رفا موك قم

 ظ اكد فعمل جلل ةولتج جنت لادجنانكدز ثق دعكد يرش ن زنا ءانلا ترمب ينيك "رك

ْ 

 شعت لثلا نه وك ئكر ةامدلل نا ع ؤئؤم اذا اهم نسا ]كذآ ص نر شعبي ثلث البلو نيت عو ةعادلل كلنضصد

 مداني ارنا لا يوكنإ جزين اف ضن ءاعادو دوا ص 2 نكن تح ثدسلل ذر اذ مص نيحامهر يتوعد

 او مغنييضلا هله! ت يلع ا ل ا ا
 تلح هتداوه لذ عكر ]كو ل متدعكو السي تاما مج وانيتللأ اكاذ اف ذيل ابهر اج عكر شم جضشا كو

 انصأ عين انيلع بدع ناي ؤ انشهد: خل ذا اغسل اكلايغ مبهر ندل اذن نلجشلخل فكم 7

 اسوا بعز عزا اربع, مؤ منعش انو عاومَسَجا ا اطإزم ةقعاث اذ نامل نية يخزع انيضلإ عل كندجا|

 املج يع انزع سابع هز عن ]ممر اعا سول يلع سا هاّعي اقيز ازعءانع الصوت عه ادع زرع ان

 لاوس ]ف كويك ضو ةولّلانعاذل اسال اذورب نرخ اذشيكلاناهزعط تل انّيلانلاسعا

 ذاخك جزاها ذالك صه الو ماتصم كرين نمالا ثا دلتا عبجباولاظر ابل باص

 اسس مِلَصن اكل ربنمكدإٍلَصع ةزخالا امش [لض الفن انكر نامل ء دلل ]ك رمادي سيل تاكؤلا

 0 اًنلؤ امال بملح ن كرو: عون لصف اراب ]كني اجكهو رحال

 لاذ صول هالات الاب اف هلا كضن فلان اططس لجان َيمناكالف

 111111 ل ١
 اوال نادك زاير حانة فيرد ضمرشانبا هرمز فخ اان ن مؤ يشالبلزاك

 اتلفساتلإلَض كامب متداول خخ ةرحالا اًمعلل واصلا لال. ءافامل فئه الخ نمار هلا ]كو ضمان ١

 ةضعاش اومن تائانخ ننكر ]كو ضنك املس اذ غل نكي[ تاكا كري اهو مع نننمكد إلا
 لعن كلف اصمجرتهتزم نيعنع لئل ناكاتلف يوان ارخاؤ نعل جتاكَعل!نؤاج]ّصحلل نم فال هلم

 لطب ووائل اكاتلذ ةزال املا وس دكو نت خت اينما دج تانك اع اننمترثس ةيىلابقل رمش ذل
 دحين اةكرز امل ضع وامعؤَم اذ تره عج نبلذث ذبل +تاكالذ رع عيش دلل ةلَض اليت اهنج ص عرسال ادباغ بح
 6-50 دبل سها ابار ضلع يرضع خان لبلد: اكاتلغ زل ءاقشل ادجسامكت يرضع نزلنتاكرضللا

 شال ص اوين اكل اظناضمدرتشوف انحاز تملا نار اال مارا هاج ينمو كادوا
 اص يزعم اهيدَع بيباشا غن مصعب الو اضمن بخ إم تاكا عله نشا :ولَصلَجحَو هولّصلا ننه ]كسل اذ ْ

 از هتعن تفل زعنانس نيت يينعد لاسم هرب ةعزع يكمل الا عوملا طيس ا زمجتب
 رهن ]هشبل اه ع تبا اذكلل ندع سد دلخل اذ مكونا ةدانذإ كمون يل خل انه انطتيلتمشدا
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 3 نضر اضميرزمتو نعل ك لسن ان ذعر فلالاءاننبكم تعيين ضل ىل كنف انا اه خاكاب كاطع تاكدنعل تعنت

 ايو ةنرتسسكم داب لعكل اريب[َضَو ذم لع ندا لصنع دب الئ نمكو ]صنَو ل جل عنبتوالذمال
 يع وقاطع صب وراعكر نر تعالت 0

 قف هلصنف شرفنا دج الّضل ازا امن ةنبنجتلاكجرالا هت ائخاتانطمعمعم ميالة
 يوت 0 ا

 56 اؤلَص ماو شعَكْشتناَو اًعبنَس ثشناَو اسخنتشن او الن كك ناَوورحسشتنارحامثن اوه ) فورا. اهنمةدازرلا |

 | سا هدمت كالا ومولانا لك ده وجون هاتي دقن

 | قعود او كللساذافؤّم ةامدعامش اوه فعدد اتلاكل اوم ةرم ءاممنل الذ نائل ااناَعب مك
 وجنوط يلا وتعلق هاجس اًيرزربكامشا وهدا ايم[ هلا ذل ان عيش

 / نركز اذاور لا وال نبك منج ةؤلَّصو ءطن دل نواطمان اذ اطلس! َصسد اوس دقت يس تاكا |

 كلززشعمائطل انمتدحامس اوما !:بالفاووضلاو -- ءاجاذاك متي جاننل اتلاف ثانداعلاورانن ال3

 هل نونة انيؤلَصن نكاد جدال نطل! ّتيلعتالا مد مظلل فلا وذاهب الظفأ

 هلا ثياب ولتاتن معلن راو دار تخا اقل طه تال يضم نان ا رحت |اصض

 | اخنبني جز عاضاذعا>و يعز, يعول صل ان هتدارجبعورل ل اجزبرجو ناعم عونئ تح ا زبزيجزج ورجال ا زنسا !

 تتسع براعم اطلع بيدك سنع لاك انضمت نمخاوالادملا ةةجشواد ارتد عانق دا ننو أاص

 اة نر اتاكجلا رتب عراك ثوان اوعو انضمت رت لئاؤن ؤلضز عل امزجي ةزعقجوب هالك بكل نب
 صن! ؤو زكر دج نما اًئَسلادْج واذ كوز زخم ثيرغمل| ريب ام ايم صنعكو يشع: لل نرش عفو اممم لاف

 سا 1 ١ دانا هوس ووو نوجا هوز ايوا اًيزحاؤالا

 - هازعمب]بضفلاو دعو ةاذز سد نعزي نعداةيزعزبتمما ب هانلزنااناذ ا

 لإ باشا لصوت تال اظفعاجج الجلاله ان اكممت طمني ةولّضلنعاطاذلاسالاج ةرسوونيتيل مش ادهعياو | نم
 ةضبل ا ضموزةبزما لال اف جزل سمو نوبة رجم كيلاني 0 : سانتا ظ

 ةانغوسملعتلاتلا مولان ءامفلإلتشالذ الحنش كرب شي امنمَرمح فل ساتلانفطْص الص َناك

 ويطجالنالا اعتب خلا ولَصَوْز عر دعا جؤذلف الان اًضمرْسْتسةلبْللا نولّصلاَت 55

 ايلتس لال كو :لالَض عم ]كرار اذ انيصخم كلذ َناذ عقل اهولَصاواَض كيرلا ءؤلَصل ضمت فبل

 ا الليل ايل نزيل ةطادتعج نحل نجلا بسب ذعزب ذكر وج انس ةلتل لوطوهدلت مداتلا

 كونن و نولصاياتلا غدا: نال علان ةذوكا الل نؤمن انيلاةرجانملاو انضمت
 للكل عع بضاءااَعَم عراشلا امس اًنلف لع نّينمولا مام مك دج عرعر الاوان ءاجربجانلاو

 نوعحْس امل انثتموملاَمما انملل يوم 000 لاا

 لاو ارعزاكسمنبب ! صد نعن انت ناس ا لا

 0 نوم ل 1

 داوم كوب مانجلعشإ لصهشالو ا آن اجل اوس لحس

 ا اهيل كور اوس نطعل يزن نابت ب اعزب نامت بات وعيا خصل زعتاناطناع

 | فاس عا ال ناجل هارب رعت تاس نيا طارتع مي نع رشم نبيه وها نان ٌتيبرقعتنقنلاو
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 هَ اولد جرا هه! وضم الور ناكك لنك لاذ هذال ين انكي ولا ايم زو نعش ان مورس

 كب ع كن از عوطثلا واذن اسلاك طع ا شادتبع نة عفبلا بيب خخ اقبل غادلا ا يلهب ص تدل وسمت
 لسا لذ هلو يشل اندمل الضان الاؤ كعب[ ةّصْشس ون اكل وزع نط تمل عهد اربع ابان ل افةيجزعماطلا
 لَا ناهزع ايا يلة نين لاو اناعاشلا نط تأ ب نتف ام اضم ىالززللا اًضانادٍس طابت

 طنطا نعول قرن كلمت عقطناو لكنهما ابان ميلا ل اند وإ غن الا ءاَساَراهاضاعنال :

 ع كك كو اكةهلياتلار بدلا ننسي ةودع زمر م كيا ناس دامو افلا ابتسم
 اتضلافرشركادعا ةربالو شكل الا كرش نالت اجزم ودار اهل تاباسانر الذان عجدافنع زم هيلو هاذر

 ناكر إل نيمو اراك ادكزب زبفبالة ةظومذذ موس اهيوك يد لج وهتل اجوَسؤاهبفنل ا ءتاجالاْس جل عنا

 اقل اكو دروب: نقيل اح المت منوبط عام جس عبيط عت اوافيلض هيلع اتا ولا ناعتولخلا زعيم
 / [هووارواوصعمللا انهرتكا انجل بعزم ةولّصلا نه نا نكت مَع اوضاع ا تو كد نم اطرد نسب اهو اب |سَيَونَع 1

 ا ع يع

 |” راو شلل كورج هانا اع زمفطم ا !مءاكد فدج اناا اغلا الا بح تضرن زم نكد اك مجم
 16عاما اورام زبن ون يي املا صفيزخملا
 تاهت دارج سل فالاتس اتي كل سخن كاتس |متيقلا كاتب تعم! بع ازعل ونحب اتضاضت نعن اسحنب

 :ظياط] عنو لؤد نة قلق كازشاكائ كان شل انا ت كف وجرت بلؤ اطل
 ني اذافر نك صنم شاكربد هاتوا اًعمالَسل التل اوريجلاو انحرم حا ]كرم جادت اواكٌعدم

 كش انحدار حاتم زعل زبك عزب ا رج تزعم انما ءاراهزمف

 سس اسس سلا عمال علام
 اق يو رطل قب ]كل لسا قنا تجلي هزيل عن لكل د قنا هتدو اكد ظمل ئب]كعض م اذ كاهتبا ل ارب

 ع .. هد اد زادت تلاوات نان لاش كل لك فخلا

 6 ةرقش) هكر ملعب مالت ظيلعو بلع لَصقيعل اذان نما ءول كج خاكتكل اذ اكعد
 ناب عزعن امن نؤعزعزينبش ادع ز عهجنبليجرع اطل ممافر هاذ اذرايل طف تركت اذان ننكر قسم ييِكذَسَو

 َنونومااَل تنل موش طم از ٍنلاك داعب كاغما عجز امكان اوامدل احتل شارجع هان عل نعوم

 تالزتيلادطعاقلاتبس نهرو قداح ؤنم اولا يولخلاكبس نو تبن اب
 عع شير ادا ةالورب دلوع او كنعالب) اكو كورس مِضاؤِمِطَعلوعْد لن لكن ةزئاغل !تل لع 2 نؤطاتلا
 يساري زعم يتلا يرض لمااناامةلَعْه الر اَفاَسااسدلَسَناَععَعْلاَ
 يانا هالفطن الإ ردال.اتجذادجيا عار يل جمدلحااتا
 ىتنكاكؤزنرانفاهز امر حعت افشباكلاءام حاففنملتفمْوا مطفاوفن 0 هبل

 ايتام اوت اؤلَعَكئاواَص ]اَنْ اب ايو كلفنا ذك زرإ اعمل انكم اهب كّرنع

 عذاتةهلاعتملعصوبجلت منامك وش اناكئت م تاكل ء1ننعو تشبتو

 كارب يم 6 رسم مقهتلاد 5 ديس ةلذورجتاذ ءاطتلزمدنهتاذاخ كلاما

 ملواطاتسسام اهتباتا كال اذ هذ اتسارشدا انشد! هثدإ ((اطضض ملح أمت فر آذافراتل انه كوع تعج اذا

 زكتلان امو 0 ماكالاةئالجيااذإئ الاد اؤقلاجتبإ بج[ طابترائشا بن غاب
 يذاع زيي خ_ا منة 26 د ةوعب ]كبة بيز عشنا كلوموتا

 زا لواط ل اورهل كس عفن كل ابعل اهناكز اكدر تؤه 5 ن مال زمهلتزا كلكضوك كن كال



 -ةسسسس سس سس اسال

 متت

 ا تا ٍلِعْزَسَك نواب باك
 ل نرد كنز شلت انام ك نحب سو كرو كن طع لل اجو َكلالَجَمَل ء ءاهجبكل اسال لطف امتمدنعف

 ا ناَسَولْعَو لفشل اطلْسَو بزعم اود لو كك كؤشو كاظم وخ نمو اذان كنتشمد

 اعل نانو انكدلي اننماو كاضفنو كن انحاَو كح وساع اطع شل زر َوُمعَو كدت كلْذفعَت

 بلأرفسف عع د وسما هعومم راتلاّرم جنن او زيجلاو زج علَضعنا

 يياغف ىفزرا :قرفرٌصل اي اونا اذنئاخر خنت نرن د اوما

 رانافزب كر لضخ :نبحلل اجرا اب و16 يوسسو در تو ةجدواتط هعمج ا نحناو
 ااا نفسنا شات زلت داش ميجا خم ل ني اور امل

 1 و موب ليو لدن اكو ع كوتل ا ةفرصلاعكإ نط

 ٌكبْعاَو ك اوس نمل اكن ءاطزم انحف لو انش و !تظاج و تعف ايدك

 متمؤ تنفي ونشزلاهبلطئملكيزاتلب نؤعاك زعموا جوعا ادَحايوكر اَننذوبعاَو يخل نط ملتي

 اك تيووَيرَعإبَو كيو قبب حزني عبكزمشلب ذؤعادامطآللالعافاطكك نو تجف وثاةفنت نمو ذستا

 امننيعاوم اه عابناو م إَعؤل اك جمال ظؤ) نك طا زاك نوعا ق عمرك اعل و صوار عكر
 دانا نبنعلد كت خل ضنا يير لادا وعود كرب اللا نق ب افعتلن اضن كش نون نقش

 مفْلاراَتل زم هاَجلاَكدْياَرَوملاكرب ل ا بدك اوربا

 ملال انِبْعَرَم َنْوِغِإل ابعت انبلطَو َنْولاظلالطَعَدنلاَسَو ولت اغلاق اسئل ئوعَدَو نوعان كام

 لاوولف رص نبل الحا ةيجل اذني لعل ضرمرللا ءايجلاو نشل او ميلاد امون اواي اره اما

 خفر ايه كان نيطز اذروظحالو َوَجمءاكساذ فنتك انمار اهلا زكر كوك عدن يؤ رضتتلا توصف
 5 يتلا زيجإجب]تةهلالضدنيذاذاذ نينو اف نحال رضا كلن كعلم غغرو هضم علا

 هيلع ل َصلتن فلم ودنتب وا لاب وم دو يووم <

 تا ذئادنعلاهزهجعل تداول نازبكالو ئش هن لقي .ىفندكلاس اقتل انلغ»جلغاؤ لا
 المنا اوت لول مدع دعم انكوَفَبن اتتاءوَّصل امص! يَوعنو انج اج نرمتلاو خيا نينزوئاط

 ٍداتلاَسِإَنَع كم فورنََح نسخ اوعزنتخ حاَبسلا ةزناونيجلاؤزج لعرصعَكْللا اتم اميمالو ل ذع ءاجد

 ناووسسو ننال علوم الا ربك بل اَلِك اكو راكتالل اَنلَور20اتنارترت لغتي اذان نبضك قرم

 دارا تانانن نتضعزخلاذ طيب يلوا تل نوعان عتا انزال لكن اجاونض

 | ةلنعاظة ولن ساء كك يسع سواتر لتيار >انالو كرت انجح لنج كامن
 اآتوئاكناَتتا كن ازمه ووفرت ْنَهَذِإرَسب حلف غزتالم ل: عونا 336 كلب لعل اًضشناكعت
 أ ولقي انتصار نع 000000 ائَراملْضَتِعَد اذان نئيدعكر قسم ١

 الهجان تب يو بتعب ومب ا وبسم انمّرع

 المك اهون 7-0000 قل قاطو :ج مقإطع
 | ليكاش اَلَلَحَت امتد ات اكو ئه الكم انقكهشدا اكاثإ اكون ا هند احب اكد عينا ع

 | 73 انناكربو هن مورس ايناتمتال احترقت زيكن اند انج اكدئين هند كاك

 0 ب ممم 0 بم يوما

 نتضاك دز اغلب ة شلات ةظاتنالو حتا وخر كرما ازعتتجكل
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 ' 0 ا

 ْ 0 رضب اكتم مباؤبةض اذنك ضالاةزجافراوطزمتل ذؤع تقلل قع مِاَعرداغلا ناو مس تْطَحا ات

 : نيم ءكابضع امش امم عيت ميه تللذ توكن اق لعل ض رعل تناول اةتيازماهسفلا |

 ب ايواغل اس اكن دابجْرعوِلْعْمَو كنعسازيقن د انهو[ الع يجامل ا

 | ْ زادوا داداه عد اتسم زخنس تم إيلات زيتا غانا
 ْ ا زل نايا اراؤؤ ادم ام ا

 | ! انين نزجا اي اين المان ل ءانتلا رع طابو إي اًئبنم اًِساِح اً امو ها اذا

 خذه فخنوضاو نكاغي مزة اكزمت ءذراذ امج ىف تاذاوسقممدلاان اكوكنم اهنوجسو اكون (ةفماهيم لَجرجاَو ْ

 ظ 7-00 ذاطلتل ازيا ركل انوع معافا نيك ل خدت ندركمبوكماَومجَع

 فال جلاةلط نتسودف جنا اجي دار دفنوا اقل وما ةابكمتلن ع
 اضع سرا : 1 قا ترس انعم او ام يل يل اننا ثعدناعَيل!ق. رلوو

 اء 5 0 هتلا دج مرتك لاس

 0 ءالنلاز حالما نبك صر خاذ اةارعشإاذيرتشإ مارال انانؤ اب
 كلانا فلخران ىزاة والو كتلوج اء وب] عش بكم مادبا وب كدت م ابني زكا الر ما ب نع عل

 زير يع ل ور م رع فل
 تؤكضر ءؤمزمو اعؤزت ل يزمورفشك فز مو طش زر نموا نم داو هروب زم إممْساؤا طبل ا هدنجو

 عي ااببقشل اك نم يحكلا ظراونيك ال اكنماَجونْس اَينل ازنع اضل اك ءانل الد نكا جل تكا اهير ضن نلف

 سن ظدبوزا ون وان لوزة نتاج نتف ةمنكةي كرب عَ ل زفغاو اًكرعر لعن ملاكنه نمسك خلك

 7-3 داير فعاَْوْعْصَحَن اوبس َقَتسْرِم او نبضك ظع دنع انو 2 تبصتكإملا تين انومنهنإنك

 لاك جسما زهلاةاتلاف خاض وميك نعت ذؤعات اللاب ج] لاسر لكن
 ص ”اينازعوما اناهولطس اةدانغاينات لكزز ات وديا تاو ف ا

 ةقوز د 7 ارش ظنوضاكر اتا زمنصمعاَو نيس ول اناس اذ تلدَيِلم اهلا انبي لخم
 00 لكل شتا اص اَينْحاَارَي ابكت 0 من سْقاَعْعس ]ثور 4

 8 :رئسلاكرغولاذ 0 : كلاعب شوي فعزانالاتنم
 0 ا انكشاَحاإ صخر ونل باق
 ايكون اَواًَعِعْض كك فغشْس اوان كوْراَد ايو كَمْ ياك اكاقئاظتلبلا عرضنا ار ضماَو جان

 0 ؛ةملفنو بو إء4َِلدَو وذ يفعل )تا وزيجل اج عسي كاوا امكلل اساَداَستونُم كنزا
 تم ةنجولا هولا ذر عكر قفالخدضع زف اهل امم و ئيئ طز عَوفْسنَو ظفتض ناَتللاشا|

 اال ست 0ع 1 صخنئمناكاةدطفشاة لضخ: كتر ع ؤب طم تنش
 افيو ب ةءا اطار ا 00 رمت ن أب ]2م نإ ذل احنا م ةخالواتتلاو
 ىآ هروعةِرِبْواارْأس!كنطؤ ا اًيَغايِلَعطقَسْمْو ابق دف اط فال يزيللب داق بعل اور /رمقءانخل اهيرصتأ

 | هنو ]هنادقات اهئ ابكون كل الضد بكل انءاندعدلن ابو كومعملا روكا انجح صادم ديلا مزب هس اع
 مم كر ل و دو كلن اننعنم نا يناكتخلا
 ابو كا دوعبؤ غب ورهه ماو وخَملاو انصلاورفمل ا انف راع زجلاذتٍاعلَصرلاراتلا اف سن عبط ةوعاذ
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 ايلا اع طغائجزعؤت ند الزم ةناؤم الان اننا ساب هن ايلطل اتت الس قسوم اهتبر-قعسل اان
 سانا ك ءافلايت كفانتعزمولت#ناتللاناق ريل ميو م لوتشمسا ار ا

 0 نةايقاف ءاعرل ارينا وب هوس ]كرم 1ذاجو كاثدو يراطتس فاعل الجو تلات

 نيا ضعوا هدا همة دغلا طك لكؤ طن نبدعكو لفن ذاف ا هنبعذإ كت نيئلي]ضنةزخالاائملا
 تاوَيمملاغل تيد هددت ادا |اكشاتنا اهني ل وهن غن إطكركنَض كف نخل اره فاذاف اا نغسل

 | ا” كاالفطم اتضاق رخل ار اروعغل انش ااكالا كضتس انس ورك ازعل انس اةكارلا شد اذ 0

 المتلانسات دوَجكبلاوؤاغلا ب كنم ا كارلا ال هلل شاقني ميؤدتلل امس ل | المتداتساو متل | نمل انا

 0 اا ارنا لت ااكاملإ المشد اكساس اور اذ اخت ا كاملا اال هد انس اوراس اوزيل ال اشم ا اكامل

 هتلائاو لارا هد ةدايشلاةنغلاولاعَتن تاكا! اكدت انس اَدرَحا اًويكلإ ركل ودل لعد ماد صلاح اكاد ااول اا

 كاوا اإل هثد انساك نو اتش اناس بكلام انجل رسولا التل يستهل كاك اش االإال
 | :لبكا اًيدبكل شما 1 انش داتا كارل رع اساور ضرال اًدشا 5 ا

 | ةجانعماخنيةعزعنبنلانقرعنجنب هزه اخي يزعاغتل انمكتنبج انلمكتنبحا اي وعكىتيجلا دج 0
 الدرع رد ات اا] جزع لإ نان تهز نم ته ال اًمسبنمومَرِمامل نزل تضع

 طر نبني يلعن عون عننهجرع قيجرعو ات اا ةنانج تحيا

 كساد اومتلاَجرشس 0 د :نانع تلاع
 نيهضجز انيناظلئم كن ظ عو كنونتو ب اهل عزجكل انامل نبل اذ اير هشه غظعلا زرنا
 كاماةعجْلَسَو 000 ا ا يتلا اتا لاري سراجل 2س تلا راطسلا

 :”اواود ند الجخ م ا مااا دوج ديان قزح لو كمل وسئل

 ْ 000 نوغت شاذ هءاجك نفنساتل اناكرممدل الذنب الز عر هجالَعو جة داؤج

 هان اافانلاوزتصو نبلنب اناني تالف اوبل اون علصمتدلا تبسم اج

 .لهرعل جبار عتمنزمجن ارضا يع سا زعق عيت ) عوز عنك رع ف جتبت#نعب اه ل ءاوراسؤف
 ماس هنت اهب همن است ملبس تن تان انامل عنيتنمولا

 فطيس ة لابد تيزطتإ اواو ةضانؤنؤلا جبت ؤشإ لشمال اسك
 قاكهعزمف عضفانالؤ تكانت لعت بابا عرب اذَو تضخ تنم بج طش! زم ليج اذان ماَوعَو تولد
 كنا إَعان انلجاك عل اذ جاع ]ص كبل )باذن هاج ابان تاكد وعو ل اًنانننس اال اأن: لتس ال
 خانوا اول م افصل ! نان اننا ايست دل اان التل اب تعد اذهب 4و اًمهتس تل تالت
 فين 00 ا ا م ْ
 غيل باقات ايام ان نكات با
 يرفاولز كلكرمذ داضااكَكْص اكتم الكفل كسانتزم جاوا انك تللانا

 لس نفع ءزحتللانائانب: نود طخ تساي نرخ ألخ تابع واكتساب نإ. اثبسلكزجوننل اةزبكلك
 قلعة بح نموطخاو اوان اع إزاسامضعل او لال اهرشل زلال انسب رهاانقل ساق كلا ةددفدم

 اه ضلاَدزج 01 ل

 قملؤوزنكو بلا الجل كنور امض اذئل او طا تا ا ياليل تو
 الناجحين 0 ,ْنيلاَو اضل ادْجِبَو كرت ا ا ارت

 ةسلاض ادعت تل ازعراقنب ةيعنعودعنب ةجربجزعم ا ّيَع ماكر اهل عنو ننس ناكر صن مث ركاب انونسسمب

0 



 ا ا دا مي تموع يدا

 ١ تاو! تنكس ارجل ادفع ارضا كد ؤل زلات ]صار صفكلل ف اغلا

 م لكل هلاو تاع ناوَلَس اره طع ارتيدل نمر كت يورغن لونج ع ميج سجل

 للكون ا احالؤضن/ ]مق ءاطسل اكل ةلزجا ءاطت] زمول اللد واح ] رمونملكلاَكللّسْفا

 أ نم لتس نوا الوافل عا الوز مو كد عاد تع رشم مذزل الواسع تير طا كفل ير هد حالو ةننيشلاتلذ

 | 3و ان مجتيلاَنبمل اهلل رو دال واجعل اهبل اوبل جالا عانوا اؤرئلع كاناؤاّصتيع
 (كوَسَدرلْيضَملا َءاَجَردْسانَللاَه ونا قتلاتصّوشنالا وتموت راند خور مرن رشيق اديؤ لاو تلعَتائاولَص

 ا ولاني مور انيننا_تلا نتنازل دوك فش ابا

 كَم ابار لنا اورام مث ضخ نيطمل هانإ حكرَبعَء كبس ةرَص اجَوَكنَجةَىَدْذاَكْم

 يا مالَّسلا الاون ناولَصتعْمر ب ماا لات يزتساطمات ذا
 راك ماك بشل اناؤمسل الم نمنع هونج املا ماكل طفح لترا |لصدَرب عمج نعاس كنان !ِلَع
 ظ ؟ اس ادا وتلطة ضنا انتل. كنعاج اَينمْورمعبتسا

 5 | هن لهعتغلاو تجعل تهعلا لوو انج كئاجزعيوم با غانا دق دتمإلااطدتما اننضكاوقملا
 1ةعترتنملا ادن عظر م موا فكل اكو ةعبوطْواَت سوف تن لكزم ذوعاتن ملال ذو

 خباتلالوعل اب ئتجنو جاونمزرتحآ م طحن 5-ان عود عهراكَك ب اويطو و عتلبمرب ئت كل يطفمو فكم 3<

 و قعفنك لير كتاظعز ملاك ك ئاناب هش ناسخ دوج ماغم]كإ نفك ةزالاؤقانتلا وا

 ١ تان نبنكر لص م امل منيح ءارعتنإو الزلل نط نيبال تاوقيجلاذتع ل مرتص صوَنملاملل نو وعرب او ||

 مل غيوداؤعلا دعمعضي زر كرمركق عوذفق كنز! ]كة َتناَو اق ةقشلكف نايت ا كركلك# تس قمل لف
 ةلنجفف كو نتع بلا (يغاذ كبل وكتبو كب نلزنارؤمالا نو نبش وكرت! كدة رطل ! نعل نطو دآم

 قادر ااًعَتلاانْمَدَراَلِماهَيلاَتاَوس واكل بع رك فض كذبا ] كب حاط وذي لكت لدن هت بفك يوكو
 12و لا هلكش اةينلاءاذ مراه ةطتبطعش ابجي عود نص خت عع دز ل لسد عيان ويج زبن تحير ع

 معان رج اداء راو تل اهلنا يعيق سوزي لارسال طغت اذاةنوث هما امى ترتر

 خسلاررك تزن البس طؤكت ]كونت ميلك انقل نبل يبإ تشل حس اوانزواخلاسح انونعلا
 نراشلا هضم ودم راش ابك تل نادت زبا حابه ل! هاطبتسا:ب ااه واضضْيس لينا انهن ايت ايظا

 مدلل وفاذان ننكر صنت اينو عه زينا لعلشوانكوانكد ل تغنى ان ةدنخا غال فلن

 نعوم: طلسو كاع 5 اقرع ِهسلَجَكو يشبع اباطع خروع ضابط اؤيج يِبَعَكو ةنَضَو يأن اهولشلخ

 سيوف جك كلب انجونم تبت ضزارتبال هفته مجم مهلا دع جاو سمو نكت ان نم لع نط تزل ال
 كيتا فلة تمناكة بد كدرمونا ال يبس داؤ لإ. مج شنب دلت عالج دس قراو شخ ازبش هنا

 1 ورمل نضع داإلا ا 0٠

 تالا وف ملوح هت عبس ونصت ذزوم اذ قمل آلا عشك :ارلبت لعن اطل ضيفا

 تل دعت داس ازد عساني تعا

 *ةلابعد/ر هرم علازعع انهنيفج <نبناؤمتوزعض |.نبازعدج انيق اطيل ماورد الطفوف اذاف

 ْ 0 ,ليملنصب انريضازرعا انريغاك اواي وتامر انكر شق ونخإ يم ططعامكحجا اندَجمَع

 | رطل ا مسا بلم لانو نيل زب ابتحا اه ضقبو ويب انك ءات امه َحِمْنس باولو امن زل ماب

 ١ بر نصش ارب عنبر ْعاانَتَحال اذتعيتملاو



 جالب [وعنومووج ملّسصاوا

 ضف منغش او ركل ا عوفونو نضعها بقر ذهملا مؤيد راوتر نجد نم قام نركلا
 مةلانعونانعلا ةنوهرض راو دلاومبلكضبا ]صرع شما امتار ئغ ]تكاد عشار الا بكم اررتسم
 الاس ؤم]كريان! كلانا اعتلال ؤج ةلذعدج كل اا غذا املس زبك جن تعقب عود لبا
 :سالو تنل اعتب منتي الرام اج ال طقخن الون اوصال نلعب اذن الون الل امان مم اكن يؤم اديب رومتلا
 اوجد ناار ضتلئسائ جوس ؤلاَسائ خو اولاَس امان إسي رخل تلناؤلّصقيتم آب طع ائخ نع

 هجانج هازعن انوا مهب ابرخ هاوراعل هع نينمك قس ءَتببخا عدا سار عزاغ هلا ملا مو عنم

 نعيلات در مز انسي عز عوجتلادبس بت تيم ئغياءازعتول< نر جاف درعا جار وجت

 مامن ةيجلع دل زعهيكستل اوتو د انعاش الص الون زعبي رعب ط ت0 مارب عجز عام نجعس
 الت لش ند كاهلمجرللا ]كرات مولانا لتمتخن يهب ايا ازع”تضالادتسوكنن هد ادبع نيل قنع

 انمار عرت اشف الط: لع تس ايوب افالبتر انشنم هن طم الدب طغا الل عياشالا لآ انبوب لسم |

 الغزلان مرقلا ]نة الغي فاخر ارضا ةد طا موا جال لن لقول نذرت مالك يا

 اًشلادوو اًضطلاوسقامعالادنثرو قبل ادب زمن اذلاتلل ايلا تك شراع هلا كاش عزم كح غكشيزلا

 هيلا هيساطؤاه روعة دبؤ راسة تللطا ها عاعقشؤل باف ا ضال نيو نات لاؤر زم
 داي لس نائم تل اَلن الكويلات كتل اسوار املس انج دعت واجد كومتعل روكا ام جحا (تضانم

 ريم الا وجتا قرم ذينض تلظ تول اشتم هلشالو كب الاربع العن اا الرجل ابليس زلت ازع
 فلاحا قمم انا قمري لغاكنا ندد ناك ضل اهرَخاَو تتفاعفزغغاة زجل اطيل َمَلَسمدل اهنا ائاجيؤتلا

 ]يساعد اهضاذا:د ماد انَحجاّندلاماؤفاضل 53 ةلرنل اليوت دو تيخل اكيجلج ]سيتم
 ملا لَسَو ششعف اعد عزاز رتل نفك طلاسم بشل اضافات ئتلادماونةلاتت مينلا
 فرب ادهزمزبال ةلنرال الن ثم خالو كين اسعد بنطال وون رف كنج ا عذا
 كلظاودانعل ادور شنل اية دالبل ان بسسونج زجل ةرزنمإ اسلام ذيك نعانج بنت اخر كتل نعول نإ بهعتالا
 ةلومدتودككم ال جةدع د نغان الوجوه ادهاذلا لم فذ اج فل ورب انسالانختن عون طن تاغ
 جاو كازو اوك لجن لاازم كلهن اَو طنا: نسف دناو ضرب وكان ف غطا
 دبلاظنشو نمل لكامل إب انجع تاو تل اناجعز يجن رناالض كانط ل6 لام تجس نشا ول! تلعشت
 ءالبر بالتالي وادننالو تعب اق نت فلو يضمن ضن الو اًتوزع لب ناخبا :ليبكا لحفل نيف!
 نينار لَصْت يطال َكلاَساَ ف قوعآشياتل زمن نش اك نوجا هدإ ارز جت نلت لد عت طرف
 دمي كرعتلِدَم إعمل عكف جولطظ حل فسم شط وعدوان دوب مزعل مع تاركة الطف تف اخاذ
 كلر ءوْباَكنب انمي نفر عمشا نخب زموهندلاَكئمجوتساالا كل اشانلاف نعل كج اطجتمتاكأط
 1 !| لكونه بن عَعاظ!ر انتل ضان تاء الموالد تئانإل امانا اموال وعْذانرض

 | كةعلت ةزؤعه كتر[ ةكانم: ةروم اللافي كين حم عال اننا



 عاج سفال اوما انتحال النجيل ازمتلل دك عتعتلاو تناعلوطنلا 2تاكتات له العتلادتونو كمإارختبل#
 ان اكاب هادو ةلذةرجخ ن ءاغتتل از عننئذاذاف يكد اؤجتلن اتلنادخالْضْف باع ل مانجا دبع جز ان كوكو
 كل ذؤعات اتملارراهكلعتمن نتف الورلاغ تشل اذ زصصشن الين ]كنوكمانو ةنلكدج انئاكإند ف: كلج
 اًيلطِس وزو نمو زكنه ةندعتلل اا امتمل ادا مؤ ئاذتلازمكر وشل و عملاء ونموت ولامنع:لدلا
 خازبليجزعم اني اذراهلونو نبكي ]ضرر نعش اج عذاقدؤيتساًرعحل ناو مهزا منعني اذالو تحير بع ا”ك
 دلال رجلا ناتنل اناناس 112 اعدت نجل تينت +ازبشر انزع دلت اريل سزع هلم ادع

 علاق لس مرر م غحتمش ا: عجم آول لئن. تلا مزكآل الالجلاو ءرصّرالا ثاؤتنلا عبّجن انما
 متنا نيامالو ف اذان ناقل تهناو و تاليدهج المبلل ثينذا نس ذ]كو اهْرَح واهي اهلك وذ لرضغاَو

 نعيش نبازعال جز رع كربلا جز عل هس نعمش ادن عدل زبةهجزعين اهني ءاؤرامل مف عز اذاف نئلمكي لص

 ماَقلا + دضفام ايلا لنك الاؤتبم 2 مناد مغانخ اه مول رن ابان امال انماز ممل اهتم ع هشابجعبا

 تاه كلارا ناكل اتراك وتنام نع كنان وت افلا

 لسن وج ترا كتابك قوم باداوتعو كك ع فو اذإ زنون تلعوندحا اب نيو دلع

 الذل اغانمكا لج اريع وبلا تدلي زع شاد ازرق انني كاذرإ ملمع سع اذان بلم

 لا نضل اسال او تالَع] ضمن اكل انما هاما هالوماث هاني ل اًنائهتد اا[ نيطلا منح |[ هاذ انرد دافي ملع

 ىاق هلنعؤدخوم مابك او نتعازج يختم اع ارء مشن ئتداكضفن ناش اب ليو عت ايم لزيت ك

 3 تاهل ل واذ اذنك قصر بد نش ريل وسب باو هوبا رجح ماحس امل امو

 0 تار هجر سجس حج جنب دونيس لا [صاتمخلسالا

 .ناننادومعل ان انف اختبر اللى لَضاد يعل اذ زن ل ع] جمع عوناناةنفقنعواذإرم 0
 همسي يكل كَجِفب] ظنشاكد دزعيلا اين تلد اهنمنهرجتل سارت بحرا

 ” تا ةنكشنو كاك اذ اذذدو يجو اود يسار يو يي موتا يب ١
 انته نيزك تالق محلا 4
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 هلال ناك ام ا
 قرطظعلا نعل ايرون اهلا: كعلم وعل رسل! وئاغل وباسل اوتيل اقبل هبل اكلم ابَكل اًساَو دفن اوس ها

 - نشا هليل |جزيتاةلاةناؤتلان هدد ام الإ ريكي بكاربكال نال مان هل نعل
 !ةيرعلاب ندعلميال انعن ابجي ةر اطياب نمو قلبا اك الا رغالا
 اذان ببحا م وعدتك وعدت 3مل: قي إءلَص:ناكككلزب كلاش ادا ةنعبسبحلالطو نان هات انوكلاس استغل ءاوتملا

 اب هكا كاوا اعلا اج ول زا عودج نك اهقرمجول علل جودي دج ةلئو ديس اذءاغتل ازمهعت

 عمارات هنو ننكر َمضنم راض منْقَجا ( عذاو كسار ضن لعل ساو مج لظ يعاد دوج ادت

 اننكتر يانج رخل كلر كدل ا كلظ)ءاطر 2 اعجز الغل ادعم اخزبقيي عن ا

 الائتوسما ام: -نزتل دعا جدا نحر حلل انا ارت لان امضرنو تح اعز ادا جنني ح اهلكشلن انباع

  هووصتم نم كاك بذ (رضعا ومع هرماق نر ة ف سؤاو ةيعلا تجلس تدئادنغلا

 هيوم انني وعام كنتم انا ايفاكت يعل ادت صرتل لطف كنرطاذ ان نانمكو لضم نينعد

 0 ميرو هكرحإ ودع حط نخب اهل شام تانعاط

 كوخ ذهل الش نع اذانن المكي اضم انجز مانع تنال انس وبك ائتدارخج وانت هؤاشابتنمم

 ثائزملا
0 
 اًثادافيلاذ داع

 وكلا ابكت
 تدامز

3 



 ةامك و بعز يذمملاو غر وكإ يح اباطعا ال اك دوي خاضوا طخ نمو اب زئجرخ اة تانع ةيشش ك دكجو |
 الاسلاك نعني اوم ماليئادل ءانة باهئسقءايرلازم ميلا نهدف ات مظغاب اجل نءامخ لنج سبل: كخشير
 دج مىئاغنرهسا قولا ةهخلاو دج طعس اةبلافلخ الش اوكي نجس انوع انظف كلتال يام انصاف

 و اس لو و حم انني تماؤران لطف نوف اذاف
 ع ادع لعامل انيؤملادا امتد ا نروملا !عرتع الل انيؤملا نإ كرايمبل السلا

 ا 000 ا ل 0 0 د هس لت ا وع ظ
 ا

 اف2ةلاتبالا الو ل حالعتلئ انزع الو كدت نم الو دل خازم ال تمل لفن ئاذ اننينمكي لصنمنبعلا :

 قاننانتح ميكن اوضرؤاكع اطانل ل جاورعمدو ومآ صمانطغاذد رج رماة لعتم ترشد ءاضؤزما لعش تضف | ا

 قا ١ ءاطعزم :ةيطغا اطمويكرللا اننا حصان الو ةزحالاو اندلاو اننماكو انعاضنو اند افعفا حم اندم ٌ

| 

 انزكوسو اننانمحفقلن اذكرو كعاصانل لج اَورْمَمبو طب كَ عمانطع افزما هومر انو كاذا ل مضت مري انف

 وال او ازخالو ا اذغالو ةمالو نق اكو الو نلت نزال وتلا ةنسلئب اكو كث اهنوانؤشمو
 التان زب زياش ماو نان اتطا تهمل وزي للصمت نبا ةفخ ماذا ءؤسو نال زمزم ذؤغ انتا

 خخدان كاز اياكتلاتخخودل ننال كرنب ؤلف تجادل فلن باننا انضضعتال خل [نضدنعا زال كحال
 اغا زلجاوتازغاناغدت انانكيل جاوا انئان تلت جان ناسي قعلا نعلق لفل

 لان بجلاذكارانبانكهلا العر مو ةجلاد يجلس ممل لإ نبض اع سمنت عيا متهلا

 االول ظانزخا ونا اًةْوَوُطاْمإَعاَيلاَه المحامل عَيععلاَو انهزم اند دك اان معز موئب اند طف ا انْيَمَو اا
 ايعانشسن اوزكذا ايست اقع نع ءاظغ ال جاع: ئلو اًئياثلونن انوا ]جا ان ب الج انجن الوانه

 2! بتل الوبر امون مان زج لش ال هك حي نب هك عضال زم كلب ذوعااًضان لسان ةذواننسلع

 000 ا ا
 كلع اطل! رولا الل طغاف كنتي وص انتل يب اذانا انهئتلكرنيزالا ]لوألا اًحانحساالا
 نب هم دبيحل ا عقاف اف سن ونس 35 0 انمفرامم كل عيتلتعل انتل فناء تضئ لوف ضر تنم انف

 ةز 08 دظغحن ملال ادنع ا عقم زكر زيابدخ 0 اهله و فاذاف
 نم ةكرطلا تعزو ل! ]هت دد اًوملان 'ِي ضاوي وةتنلكةىاجتشا

 ةيبزكلوس 0 وضل عع ا ديم انيكك لون ار ومال !نمؤين وفرعلابب 0

 نيدهجز عم اني عماؤر ابل نغني ملط جزاذ اذنك لك ”مالم انّ اكو بكر غال نغي] نس جانلكب حال

 غلاة اتاك تش الب هرانجكال ضاعت انعرس انزمضنعهزع

 نول انفك خياذل ازد كلزفنمع تن اكب نيب مما اخ علاج لاذ زهئإت] ظدتشان اًملاكربتلا
 بتل فضا نواس داعين اود : الجز ممن 00000

 عم ادرار ضي فاذاةتبنمكي ]هنت كبل 2 زعل مدة[ د انيحتانْخَو اجو انلججاكةيعلاو دعم
 قاض انااا ناتاشا تن عشان اننا ازبةميزعيناط

 ايكفحرو ةزهلاو ايس فل ميل جلع انا لسعنل ابان ينال اش فنازوناثلاناتلاو اغلا
 ننكر لك ضن وحل زاب ةزياو اننا ءامقو دانا ازا وضد اهدا ييع عل ليلا نجوَعََص

 ان ةيبئخزكباهز اتا وتجدتخ لكبر هج ول اكنونبو لكسر كانَ انزلاق الص تي اذا
 | ةامجتروبو ]كما ف شو اإلا كامن ئيشكبطاحا3ٌ لاذ بحه كسآاعولاتلنظجمئخ اه طوال ل
 يدش هدومها تئشا[ضتإشاينالاااوتاقالقادغ نات ئضك ل اماكل|

 تل

 برج

 سس سا ا 2722 92-ببل->5حح تح



 ( كهل بوننلا هك 33و دانا ونل نعل دعا منت نيرو: ىلا انو تل ارمني ذوعاورطنل اثيدخ
 يسن دنا 0 دين ويسار 23-7

 ,كوعات
 506 كَما ,انطفيتافافإ فتحا : :جلاخب عزب ابونا زكي وع النا انشكيؤل بولا

 ١ و 7 5 ع بامام يب

 انمار كجم ءافد متطلا اقلاع طل منعوا ع تنعنإد امتنع و ادع نعد اة نخب لعد ان قيجز ع ا

 داغر دارازال يافا ردد اة اكابر اول اهفنونبؤملاك اغدو اههوبا .وب الص مالعل انظفحتلنامكملا

 تاناكتاوتلئ ابا كرف اَعَنعمج تو هدا ونوس :َكِتْنِب ككرتن ا
 نواك نص ِمْرِمْساَعَكنَعاطر عَمذاَناكاْمَد 2 مدع اذ كل امظعل غال عال مظعالاتل مشب كرتن اوان

 زب ةشزمؤلجز هض[كاش اهبل يب
 ازد زلوانةززكيزخ رم تاخير ناو انا لم اخهبم
 | كفكاة نبت اند 1 نبمغمزعتلن عا همس ناقل ذتجإع] يزال انافئب حن تم]كبؤعو شع عوض
 000 تركك زعئ تمل انوذناةغلاز عدن انئال ىلا: يربو دلال تضل زعكتللاءيزمكك يعن امالإبو
 . | فقغوانانام :نكيو الع نلتزم ناعمه يلا اخنا انعكدلإ ةكرشلا زارع

 باوك دي د دج هيوم سام حمال

 اا 0 ا 1 1
 00 ل 0 0 0

 ْح
 عطا 123111101111116 25
 قرا ادونوج ١ مويس ب ميدعم اتم اندر زعل از طنم |! اًكَعضل نوعا ءاسلا

 تيان يعل اج اكلم اسك دبرش النعل ينال اًنللشد |! هل ابيل انمي ال اربزسترتمتل !عاششس املا

 | نجار 1111111111 ]1 ]ذا

 | عت سواذا جل اممكلا نع اك (تباكلاشاز تل الطضن غانا نيتك دج ام عذ اني لكلقشنا |

 | مدالاف از اًولْول ان امان الن الكيك ساكن مْناَعَعلاْوَضايءَمبدا اذان كي اان اهيل طاذاَو اهئ ذ ائشالا

 متلاطبا ظعاا لعام كا موا كين عش اراطشاارادكسفن خانت هسنزم قبال
 يي وع يلا حرا! ونكمل حا! ىنبس الا عش !انعتبعمانشلا مم انك

 تالوابا كلب َكءككالمْرِسَحِ!ِب كاطَح م تاكد :باكو از انؤتكتلانا العرب طاخإئت لكلا

 ين اجلا هكش حان 2[ طهطا تعامل هر
 | معارف و وتسوي وك همي دوام دلال هرقل
 لاوايخ اب رو نمئاطتس لمعلا زهدي ؤاجزم ناس جل ادت الون ضر الا ة ناد اله ادبَعن سا زمنا

 ١ هنوون جوع ادارجا كلن مناطتستيعلاوقيع ءادغا] خازم انل ذل منا مهعبش. و قهع |
 هلي اتسم بن اكد اال الصم ذب اىربكامثد ادق ين فب اكهش دخل ايتن اذهب ايل اكبلَلا نكس امو خالات
 كلاب داانمتوللا هتداوطرب نبا تملا عي جل ةدتجل اورج لع ملدا لص نب جبفب اكد اب الا : وماكو حاكدنب جنب اك

 اطل غداة ا اسكت كاان نلاعخ تا ضنا نكد

 دهن متلازمل ا ددايهنلا ثيغلامل عضال ثناونتلرط نمل امتي نحل امثد متل طف تو اذ انتيك قضم
 ناكل سالو تعش اكنئَدلاَ تاقتالوي رو دارج عاتكة رسال دخون ايان #رادهشاؤا يتلا !منَكلنلا

 تهل > كسول عشق ّصاك هند | عزنا آغا اس اتن انش اهلتاك نندح كلو اكن ا اكب اكلك

 الجرعرج انعيضتزعهئدادبعبازبتجزعم ايار ان طختنداذاف نين قضم ئلتلاس قل اذ امس
 0 ل ا تحفل

 ب

 ا
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 انام الو وعاجل كلن اني مال ممر دق فرخ هانم الإ ةوعتا غو دخان لوم ك طاطا مالا
 خضار ستارت م مزموثمانن يزل اطوريم اننا ادفع اكو تين اان نم عك ةمالور كتب ري طز لضفحا م

 كارما جيلعؤلم ااذاونماور يلع ونجا اهات اًيوعْسو ابوهم ةرحالاراتلاَوك جوش اداب مسَبْص
 نعل انلكتالو كك نماء مز م معز اكل ساو كرنعا نجت راك تلبلا بون اف اذ هضس مورست نمت اكن اومبلع

 يروم وهن اكنل شاك ىيجانلا ا ![تخراسالاؤشلاب داماك اتانكا لوك ةزمللا نبا اما انج عدؤط

 اتلانمدنهتاذاخ بنج اموت كب اا ف لو اقبأ ان عنيّغالو اهلل زنا عزمان ةعتناوانيل ضان تح
 دبلن مهلا جررجززعاكغ وز كنا جرجمطعل اننا كلا لقوا افلاملإ بل ايجددج كد ؤج ةيلخعلج ان

 ادام ؤ ادغاب نغني ئتاتضن ئن التراب خالد وكام لم غشاد ناكل غنس قايد رؤكلا غلا

 ةالسوعتب ذوعات تفتك زاكيؤتمْخل تعط جرد كيناوا ماتا قيعل اذني ستر تنال عمال
 ماطلعت ءاغتل انه جرجا هلانترشد اكن اناناس كاطع وتابع نهج مكب ذؤعا كلل اين عت نوعا

 ةتاعاذاخدبانعلاف عذاننبنعكي ]كنب وعم ناكل اهنا ن اذا طبر ا تخش اةونعودرسل التل ءانلزن!انا لهو
 دقو و و دو يو ع سس لا ِ

 ارعاطاانملاهنل وعل هدام شات عاج خط: رعدش 5 ضاوال اشعل ف اعدل ا
 ةاهيذغب دواي وسو هنامؤلاليردلا علو انضم يشد جونيغن نإ كا افيد جذوع 1. ةل كتان ]

 تدل نمت عزج لنكن !وراّجلا عومابكرابتلا هنت اوم [لالانلنتلا ةلوفياد الشمل اءاطد مس نيم
 الخلال امالاعؤ نمل اءانس الاله هثد اب هثد انج اب هثإ (نخت يمتد اي اتجض ءابتجزلمفزاذ اقل انمدتتملا
 امحاَء ءارهشلا مم جور ءانعتل زلنا ان نيا جنا ملم اَعججإعلَض ناكل انساءال الا وءانبكلا ْ

 دابق اناهج نمط اخوه زم قعتاتلا ب مزب ا ولف راب ايل تلعشاو ةروشمءاساق بلف
 | و اكعمدضتو او فونلاعزول اىدبانالا ثلبلاةبّكلاَودر كت لك اتم ئفزز اولا انعافو نست ة خالو |

 عنان امن نينو نغاذ لجأ نراهن اانا ةقطاد جيت
 هياطلإاي وز ابطا خر ابهثس اال كتلوو نغم ] 2س قدخب]كدف يمل نبع كدا جل زانرشلادتشم |

 ايكعاجور شل انلثل نر! تلال البتلا هيلو مروا انتقل اذ اكاغدلارخ[ م امتنا يسم كلش نه !!ثهندا مؤذ
 اشا!ناتم!ناحإْرخمم ا[ يراني ءاسلاورضتالاكراؤاالاراقلاةراطبل اة ابجاكر(يلاعربتل ايم انمزتخ
 ايوان! للسن هيون ءاعتنارخ لمعلا اًسالاتللمنسا ظ2ظ2111110100 ظ

 هلال اذائماهالاوزضفلاة لولا وةوفلا لوطا ولاذبمِلَع[يزعابانانسوشلارتقنلاءاخعتلبقل لعاجو ١

 ةلومنو اًقلارخاملا هم '(تالاكدل سااكا.ل!ة[خجانزط إن نص اظإئهتدإ!اننؤ ا انهثدإ انني انما ال مزلكألا
 تبشر ابتجإلهدإ ريهاذ اشد اناكائوال اجلا اكان مزمزالا تاس ايلاَو سنن بتل العاج لتس اخاذكبتلا
 اَيللالِعاجائ مسد اشلا لسللا لومي عدلا ارنا يما (مسالاَتل مشد اب هثدا اب هثد ا!( كي اب هنسا اب ثيط انشإ ال

 باو ادام نال. ]كر صفم اب اًناؤضتو نمالضع ومنزل غضيمراتينا با ]جوري ادب عجمإئ نبال
 اكان ش ول ةلظل د امان مبان انلبللا ةوطمنو الاخ[ لات ءانس اتا هثدا يمد انما ايداطج اهدا!
 توايمل قبلان اعشاةئادلا المالالاوءازبكل الولاد جلا مابا جذب نضيف مال دلو الج
 تمن (نالددامشلانهندا نمش! انظم ةرإن يذل ا انمد الكم اان ايززعانز جهيم: زمانك انري هر اين اال املا

 "تس سوس سس هس سس ا 2 ذآ



 "جونز اياك ضال لغ عض اء عنان اعل !ذ رون !يزاخيءاوملا نب هلا اضن دس انلازلبقل هيلو اعقاب
 ْ ا ا مس ل ع 00و

 ثاداشلادبتس ب الرالاَد انش اكعد ارنب الراي َيكَمَدراَل لعرب اروكم!معساتل انلنللا لوني
 ليزا دالة منع ناتاشا مس

 نخدانينبتملاموسا حوتبس نرش ارعباثرسوزهإ ل ضاوه اكو الجر عقرمجو تكا جذب اكمش دلال َتلرَسالَّدلا
 ا عا عم بيس ضلال بج( هلنإئ شالك[ لعابش ا ةجلارجانإب

 تعبه از عرب | نع لع ازعن همز ل جمس زعا تجنب ةيزعد انيقعز عنج نبط زعم اح نوع سيد

 اال هازم يعاب اباد اًووم نيشعكك لثة نصمم م ٍقرلا كوكل يرو َعفرمَلا تلة هسادبعولا

 تا او ساكويا 0 اما نسم لع 5 مسد ابن كبز اناخآ اكو اًوبارزه قنسا

 3مل خزعل يذلا النا مازن ننام رغم رهين مير شعمشلا هلا ئْزلا عفوا اة ضال تيل عم ادعو ازرع ظ
 نيتغلاوذنل ال اذلتللا ةئىا انتو 'و سد موف من اغئهتلالاكاذاشو انه مشان ا نءالإب نبملاربرشوه

 نيينكنالتبالو ةرال ىلا تضل دزشلا: :!:قيكتا مالا نم غنانعك م وتحل الا زمدنفم هيو ف هيلا تملا |

 ب عّتون ناهبوذعز كتم نادتفن انجرجاك مغ ابك عزتكلل غن ذروملا مج سرؤكشلا يجد الاب عج ْ
 ديَضانبلمإب جلا ماير ؤبملا ةنمخع اب ايرؤمالارتدم اب اهزج كوش وزب ج ال اركرا يرال اًنَْؤمَت كغ ناين
 قيكاذةدجا تالف ءامتلاول اتيان ضداقمن معاش ا !طاشلانلبتل اذابتلا انكوانكو لت اكتيجل اذ جلع سمئانل ظ

 اعلا ابو تسهل اكو اًمكلانماَرنَمماَعَتل انضضعشنا د اسم هدتردورل اجو ا

 لبكلاثاغجببب نمد انه ضّمرخا ءاغش حمض رنج اطغلشل اخياشملا وكف دو مظافلاف ف فالئخاهمتلاًنمالملو مىلكف

 هاد دازتط نزع جانبه أك مداد ثنا ادخن ذالطخادعذازميزلاقدشاتلا
 ةقائاعو ذؤعاووصيدمَو ل ل 2م غنم حان اكاذإ ] اف لجل ١

 0 اهدي ناببن ب ذوازج عدل اًضمّقرهتسمصتنوا نلمؤلبل مدل اعلطن اَيدْعا | ظ

 لن ملا انضموزيس عا عافو# ةلوغبل انتل شارب عوار عجبا مد نعلم زب ناذغسز عزي! زدحازعتج#

 كازو كمفازعس نيو اَتللعهنيإ طلاب هلزن كل ناني عكاوي ادب لعيزداتب اكو تنذ ظ
 0 عزفت سة !عْطناكراذماتلاكن الكورتكل اكهجوبكلاس نمتضدو اضع سان
 دات ةدلإئبج لات! [ 1. ضغر خلا! .ينل انه مجبؤ انلبتلا ننهي ملط اناره ان ذايل عب تحن ا

 قبلك كت وز ةؤملان د هل ءانيا زي غل كلل نائم اتمكن لف ام انيخاؤ الت !يناك كرس انك

 ةزيفطانلانانصاكن لسرايا دكت !زمتاغلخ واننا زمتاطح اجل منع انقل كشلا
 تكنانئماهاظنولن اخ اَو. كمْمْر ءانتنعك كين زماهلق زانت زان بالك نبملاملا يجن مكابس ١

 دقت لع نزح اؤمن لاول نال لاه ار ابك ال لإ ناري 2ع كلكلنف تالا

 كغ كووعْوَكرُو 1 ل تزوج ين نم هولي معا صابص نع
 وع ءالتدلبؤهمءا] وعض انو 'ثوهؤم ءاطعل زج تولطو كس از لنا ارب نه حو كن عم

 هع ناكل تانك كتان كحك ار هناك انهياره .خكيتف
 ءاضفك ضن مالخك بد: مدعو ركوب يب تي ا د

 دقلال د كيزحد رم تانعتر اخت اع نعل هن احلا سابو دعوت انفصل عا هعنل م اغرإئ انمو نعش

 قطع كاني كلاسك نبل ماذد كتان حتو نمل الوطكختلا اك ا لحم

 داعش عب نان نجاتي اؤمن انا شَكَكلالَعع تائه كك ونعم

 ا



| 
 ا

! 

 سل ج بسسسيسل سس ا ببسي لل سلال دع جحد ب دمحم دجع

 هدلإ هد! ميلل كل نمهازجاَو كني عسْاَو كنس ماو تان

 ان 0 ا متنا عيش ادلب هزم يني ماج ءآغلإ نق مدهسلارخأ الو ءانخ عادم زوم عاولا انلهن وكل بعتر ةىدل

 ةلستانانَك بلع تاك اقتل طكآذن حضن حئاقت اطذ مهناتمل 'ءاغتلا : مَكتا ءافؤل محال عَ

 انام رن بلت كة[ انسَتْسَو ك5[ ج] نم اهتم كلبا#ا اعلن الو يررغشالو ةافانمالو عاج
 لنا انتم ايذورتيقانله امص ءانن اها تكا هت. ئئاؤبل عنج موبج تختم وكم نم اشم

 يعد انورتصيو نع نمنبناذتمز عب اطحاز مدع زعمت دارعئانالاداجزب شادن عزعجرجلاوخ از مها
 د1 هن لسا انشا هرعت بكا اكس تبعا جااكل نات علل بانى تقم
 وعل دم دولا وتززاة كلل جوصوخا الو يكن داع عاذوالمو انس نع زخعاذو انضر مم عاطج لجل ةيخل ادا
 جالب اهلعا ونه نذل ابىيماذلابتباز نقل ذمار ذل جا ودشل نال ففدق ن نواف ةإتلن خرم
 حرائر اباابناتساناسإئدوصمانرابابءاتلا تال ةراظالاورللاةراطباةل يبا رامتلاةرجنت اتيررننل
 قه ن امج ازقلاش امتدت نا كلاش هال لاو كل اَءائلْعلاِ اال قلنا ااازعالاو تاون عرب | مون

 امش ناَو ةئومخمئئاساكَنلعذ ن انحلاو ءادهشلا م جورو ءاذعتلاوذلبللا نلم هني الن اَعتحلاذتع
 تلاد[ اًبانع ب ناو دنَسَح شكا ودنسحاَملا ةنوبنونناَك طنمط اصدق تشي ونيل ان الف نشا

 ثءيدنك نتمنا ولبالو دربال اضل زمدزنمل الباف كه الامور انج مول الامد دضنو ضف هجلتجا
 نال مني ئنشن ادتضئويضطن اه: لج اف ابتسم هعزمكل اهب ذروفغمل نيس وكت! نرجيؤربلا ماا ددنبب جا

 زلال ال شنم عضوه اتللثمؤ اعملو كلارا اَكجَف اه كلام اعل التبر إ ست لل انسازي قيل انجلينا
 أرد: نضانطا باه كالا اجب نيب ل اه اوايلتضاق اهات نعال نان بحال ابغي طن
 لارج اوَكنلعتلن نسا مكاو مطخال قا اَكنْمْبَ الهلاك انماقمنضحاتلث هوا المت هنمدشل ان مننا

 موبفلا!نؤزمإ نوكلل اكان انورب اال دل اهعساَو باو: نم از جاو ذلبس كن ايفو لزنم كو ثعا غشا
 مالكشلاساوتالئ ان تبخ اقلب ' دوو هؤاغذ ل بمتشوربدكلادئتعرب هجن ءاؤهو بخ ملال ابكالا
 مدا مك ضزاراكشوتلناؤطدكتالعو كثرعالبَلامَد مالكه إذلال ارب جالاو نود او كلم
 "كنبة طمديرشمو باج ]لال واج نوعق ك نيذوتنملا لن نول اهبل نيب طلاق نع هذا
 ريو نو ذنيزكورثف اذ تدشن ارذ زم اذ كوعذا جوا سؤ ضف ارب كارت ]كة يدك لس ةن
 كلاسك دونم الا اًناطَكر بعته اغمْسَسلالو اوم عضل الو ادا تنل دج اكرم اخ دحر كسْعََصو
 2 ءاب لكل وكن اطلس لنهج, َكن طع كنسَكلاساتج ليغ تماعف اكئ اب امئاخن مكس نم ال عركتشم

 3بضكِضرَواَكْطَو انتا وعد اهاطلغز منذر الع نوش ككل اكَك نسوا كو
 رشم ةرو ارو ابدل كيش الل تشو يا اكل ائضا> عالاقل اوصل اَو ايتو علب امسح

 ا زالتالعالا الاضافات: تناقلت ا تان طر نعت نعر يمقن انما انشا
 جمود ةؤزغغاعز علاوة جوج فيزا هلكت: كرا فجوتلاكلئاغبا ىربتلنوعت ان عبجمتللاناةرلانلاربكتملا
 راج الو تكنفعاَعوَحْيا عز وعاو لذ افق رنه فورم انفك م ابصو انضمت غب تم ةقئومطَملا نسج لع
 كناوض روتر عتسوكدغبزم ب جؤ امر اند ار مجفخ عاذو ءاباعاذو لتي الو زدني عو كلف ماش |
 سمور اتلايرملا انهو دفع [تريؤلَ جا نعتلل اسْنوسخ نب جال ملا تلد يمهد اسَبطعا انيلتصف تلت.
 ”ةلطدابعع تل مابمو دوم اومزرإتدل بجد اا! َكْسلَتاَوَد اننامرتس هاد اةزدان انضر تدوم هما ا

 ا ا تن اكدر ا ا رو كدر مفعم تا قول ناو د اا

 | محال اهالوايدتغاال العال هن لا اسدالو ايلا ؤشعالو هع: طخ الوزغ انفي ندد عدنا اللا طالتر نول ١ 1 هوسسسسسلا



 عا ييضفالا خالو انيدلا جا وجزممجاخالو كهذا ءاذ كو مشبطشنالا ايمان و كال معالو هند تس الا ياف

 ْ اه موصلة دارا ١ انج اتناول د اسد مومو داب كخئ اجو مالَسف
 ا َكَيِنزم اع نالوا نة زرذارج امم غ الو اثنبطغاذ ارْج انكم الو ان زنغاذارْس اذ انطفن الو الئ كاذارج امها

 ُ اعدل مل" | ضفانو سلط اسم كاإ فق كوطعو كوك تافاتم ئاجكومانالوانرو ةزمناكؤ تلال اسنان اة انبدع
 5 اف | ئلرمالازعنتءاواجلاهدجبؤنبهاللكاذم ليو فكره ناجل جانا شالات اوان
 املص)) 3 3 اهلك هب ناطت نبل كش تعوم او دي سمس فاجن 2

 تلم 3 0 انتر مطن تماطل عمق متر !اهجص انها شار العش رن كول وزجصر جزار ز مفر جؤ ايزو[ ثودتعا

 ا قاركذاانناذافشؤ ا مسا ءانداءالبحفا يضل ذايب ناو عفا زان ياخ
 1 يدوس رايس ءافوَدتتاَنضْجساًصرَو كب نإ ان كم ئلتنبولفزم ةوطزاتلل اساف كلل انوا العنوان صطم زنون
 انشأ نكي مبلاتإإلا اًيوصنر رونو كلان نين اا َك يدعو كرنعا فت شغ رواندلاو اًمهزو كنا هات 1

 : ميمو يرى ا تحسس هان نحل ذولا اذل اج ارناف

 0 37 1 ع 00 لل دارو مد دن تت ال بع أرناةبتشا نقدايط اكتم

 7 ل 7 | متعلق غوطمر لمت وعخزم هب يرض را نيكل عراك شمل اكان العمله دزاكل ةذاتبلع
 را 4 تطدتيتدا :ىترطلا غنا غال ]لعمان ثرأل الف آمل الز ننعا امال لعش ارجع الاف افلا لذعا

 انر ندير را قالو لحرم 5-0 ركل ذنبه عش ادنعب يد عبس يو كلل ةراشا شيفا طف عشا اكمكتنلاطعمئضل عايل

 ا 74 روس يع تاك نات عو رماني شعر عيكس )ب اهزمن كرا اتلفرل اوبلَحعْتب السمان وسر نكشف انضم

 دابا و اس لورعلا | .ع ١

 22 2 اياىسأ ارملع نرصض

 اظلم م تبع ضد طانلا |

 + ةِيلَعش لص الوب كت ال اذن تعش ابعد انعم امل ار عزب ضل زبدش اذ يد نع طين ازعل هسسزع

 كبطل زلت خاؤ الز دش او ذشل تلا ضكتع ام طش ول تضل اود اخلاؤ صكلع جذر شسلا ةناضمدز يف ملا

 ا .إ تبسم الو تاكله تبلقمشادنع تب عا عانم بمنع نانعزعدج انعتعأكوياداتلا
 0 يأ لاقمداننبا وكت طرز مي ةداجلل جرش لجل وجا اكن ن لج اةرزبملاقشي اذ ايلتس ارختاذامث اذمئلع 2

 ١ الامانا درلصط انمار 8 كاوا
 06 سد نزعل زحام أك نفنعم نا جلوج اطمن عضة فاكتغ ذا لع شالك

 ١ امن تبان علل تيبالعلازعناوعممزع ناسا ين عطيت (هوشنالان اذاكنغلال هت شارعي زعرماجملا :

 فلنالا ادرك 1 دولتك ادبعِةِلَرَعم انني جزع بكت انعم اغير ازعل بمر ادمنت لع هند اوبع جزع جنعالشلازع |

 كيد تلازعهسزع علا هيي يي ل اح الثم

 ادن رض دارج بن اختم هنا املج اوبر الغلا ةزب نزع نع م اب نعاع جز عقلا

 . نإ دنس ملارصبموو لاو زووكلارهثيم ةتوككشن ارث اب الورع «هعا مج واصل تع ماما ملم عاج رجب االاكاكنعا الاف

 ا "نادع ىلا 7 0 2 لجناإلا ةؤئطلل وشغل ف الاجاهلقملا هلاك أ[ يناندارغ سؤ كدنم ييددكيرغس

 0 رَمعا فرك احس: تب ارعطيزلا ين نأ ىصغم ارم لص اما اذوُضعملا دان وخلا ةداناكد ينو كدلادجاشملا ننصح

0 00 

 دجال يمد النج انما ارب ازم زج انهكتشلإ ئتذبال جوا رجسؤ امل او بلع سس سالو ردو داما |
 نيا االاناكتمال نعال اطناكت عقلا علثسل نزطتفع نت اربع هلز عسا ]و كلل سة لما جباح
 نكن اكل ركن اعنل نير عز عنيت عإتبلا ثيباقك *مداموصنو ع ارض دا ووكلارصسؤ ال ولا رسموا

 لع ل اوّل ان اككعالا جرا اكل وجبن اكتملت اَملَعَتال اهشملاؤ اضم ناكتعال زعل اذن هع اربع

 اظل تاع تب د اربع د نعال انالعيت ل عزع عضم دج ازعدنع بمب عابس فذ ال تلا نذقا

 1 4: تيلطش انس دعا اعل: هيج زعنإ ار عدبلول نبت نخنع بمب مينا رضا و نك تكلا
 ا 2دلت55215522252252222لل

 ياحادودع



 اوان 2 كالا

 ا اكو رطحو م

 ثاخاؤ ناهس

 0 اس ١

7 

- 0 
 0 اوس لولدالا
 7 لادلا

 لل 0 مالا
 تقرر دان مدعو هز 7

 همس طايضلاد ظ ا

 عيت ىف مالا
 مذ
 رو

 0 ع جم

 انمع

 اكتع زكر الل اذا يطع هد ادت عوا نعت عضد زعزإت لاَ ءمعا>رتموال اذ داكتعارلا | اي

 كوم اطاوشالا تاو ا اكطوشبد ل م تانغاج نمد ماي اذثلتنلخا

 دا للا يبرم ا وَع ةقاعلا

 قولت دعني منج لا بيس د اان عباط يت ذا ذم: ذ ةقر انا زدج ننس جولستبلا مح:

 كج كراع تاو اك مايادثليَر و هجم هبا قد هلأ ا

 خاب ييدإ تلاع ا تيان امتي 2: ع متبل وهز اني اعرنعتلف اكتعافكلذّتراكاماز- ادع ط فن يأ انعا

لد موب فكتعا اذا ا الكل عز درعة يجر عز لذ سر نع و تلازع
 | مافان اوف اكنعالاهضيو زج الذ طوشإنكم

 لاف دز عجتل ريب نعد خا نعل أك ماا كثف اك عاوز رو توم

 هجلارغلازعم دم افضل بحجج اطجعذن ذاب دك وهو مزن نم اًيباغ اه هدزاك ةا داع تع !ارتعانانلاح

 ايت ناكل ايتام الخضرا : فج انجي

 انهي زم مزيدا اتا :ئمر الفلا انكي با شلال اكن 5 اذا ب هييبشإب خب بنو عشب امس مرام

 |: اككتحاو خلنا نوجانومم 00 فلا اذو اهيرعخ انو عبئا العن كر

 ذل ل2 بطلا شد الن ككل ل نزال عنج رع ءان زعيما د نعيش زعتر اع نيوط ع علمت ٌتسولتلا ْ

 جحءاشيز اورنا مابا 'تلث دان ءاتين رانا عبات 520000 0 1026 كد نانهرلا|

 ناهس نه واوز عطر اوجه عةتعلا

 ٌسيزعاتسلاانمأكل اننا ءانياهتسل ان الادتلذناكلعالل اففدلات ابعت مطخ عشا نع ناجل ا

 تضعف اذا لوغ اذا نكت !نانراز اجتق ع شد ادن عب ع دنغ ايم انتر ضيف دجكملا تكل خاتم ني دااذ |

 ىلع ادجعو لنعمل يد نتغلا ا ْئْعَن كو انيمتي ال ال الا رجم از مد جزغالاظ

 نكس ميد كا م ورح الل تلا

 ورعد تازعتازع تس ا ككل ةلش ل اناكتغات جيب زم دجالو
 لاربع هلو عنانُس هل هانا

 ججزامكملا عربا لاذالجع
 0 1ق راو

انا :ل جد كيك شال( قدرتي ارجع اع يهد نان زبه ادنه سب نعال ضر نس
 ن

 لاف دانك لش زاب ةمئدادبع داع انيسنبش ادت عز عجل عملا "بينالي فذ ]جلو عا

 | مكس[ ضنالو ري ئارج انزع عفوا [سسقدل هلع مئبا لص شاول نو الاي لال

 جات الارجل ز منكن 1 ءاششتحتكي نكتتررن ان ركل ا نمد مكمعا ٌقكا رم نعتتج و

 اف انكمالكل اف ابس لعل باكا ةضا نعت ك«نكشلو نأ
 ير عزاوغصزعت املا

 1 دية جركمسكلشمل)ن ناجع ادن عب !نعمزاب روش

لج جب نعلم ”منعزملا بيب لغاز عناوهص ود عن ةوباذبتنلا أك هايتس | ج بي
 جماعات داع اجل انعا

 ا 0 اذدقَت 00 تباذابش مب اهب قارن افدمككمملا ةلللد شط نكتمملا اذا لاف

 اهيل كيغل افتشطاذ

 امكااَو
 مصل
.8 

 ورع ايس ل

كتلتلا اد نيمو ع اثان انرغبشازم |
 رح َ ١ اننلثمب رج رجا ل

 اًضرعوعبو اذ ر انيال اء اكان جرج نجي

 ع

 . و(

ش | نعنع نص عب عزل لا زعملتسلا يجد نعل فس قرح عفتسلا 5
 الفكتسلا هنا تيما عر

 تناك هل شا اكل اقره يطع هش! دنع انعبج د انع تعمل انتسا ,انعللا يد اهِدعانسْفف سحب نط

 اهن اكتغاوضطن ورجال ارو نح اهعمانعن ا ايجي غي تيل :تطمرصت ل انهن هوَ ابعت ةكتنم

 لع جاباتلاحلاف ةرائزدعب امنا نعدات ١ د نعلن ة يعن عإمبلا بيد دإتلازعلفس نع ةتسلا ,

 الن ايلافعانيزعؤبسدلت مدد نعول ع ازع نبل أكرهاطملا العالي اذا فتم !ماطجمكتسمل

 اذاو

 نعام نعن اوم عم منازع :عاتلاث بر اع زن ماًموط فام هس 2

- 



 -ج نيس وع 2+ بيرس بس
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3 

 ريل | 8 اح مار عل : 0 يح / م

 0 يواعلولا 500 | ا
 لسا دن رس عكن ارك نم ايمان دبس 4-5 ديدعسمل

 ا مدع ان ثيل ةييرون | مع 1 اراه كوالا :احا1 امال اك انما امضكيم ل ازعمنل نيل ان نسا كما اد م تأ

 دوفللا ياللي يس ءرزنلا | اضم وكما نكت موه هناا طق خر دول 02 متن اربع اب اننل اب اذ نبع انريز غال اربع عن انس جا ْ

 اتم كقرا 2 ١ ىتمان اقف ؟رخاكاو اممصلل مرح :تاكطحات هدسسيخا حا

 قال مدع ى وعد ريس لرصد | دلع تجزع ارعالج هع ا اهنع دبع شيب نع هقجزعمياطل ارتي رع غتسن 5 ردا“
 ١ || كاتفتامابشلا ثا ]لان هللا لوما افهم نلت الود طاف انا باجغتج) انني عاتلعت' يبا
 ٌ ١ صح انا ةاصخرس طخ وبن اح ار [يتس ا ازال ]حك نعش زا اذبالا دنئتباو تحتمل فانا كير : اما انوا اكرءاننا

 ايدي البول انهم نقبل طن ديالو ل وعل اب منع ماصول او تدان اخف صوتا هت لقال :ةنازمالئالو!بانستسالا|

 يلع ئاكتلد .اكقملل تعوم اينما لعوب املا امضا اطل لضم ابقلارب ارا ا رت كراج

 ا دال م 1 ديلا ل اًمزحاتبصتل ةراطلابل ا نا مزج عسالنب يمل

 ع فلفشأإلالا نامل مع 0 )أ

 , ةفكوهر هان اقركد هجن ؤ اكقجبازذاةرل اذا فو اخضاززيملاظفل نسور هس هل اتافدن زم جدن و اذفف زم عطاه
 ا واوا ور مكاقو نؤركذن كتل ب كتم كلذ اذه امتد ادور الحجل اة والوغ تناكرتسل !نارْهمل اناومْواَو] جوع

 درك او قبر رض, اننا

 ا ١
 ُ 000 ا ١ 7 0 مكوتلعمشا لذَو اهريكو:رعن وضغعس الو ماده ني 1 7 55 أانغدان طلاكاو وك الو ولعت :انيلخ من |نادك 70 ازلحش ةامرتكو املا 5 اغاذادا
 1 | ومان نكاطدم عضلا وب كاني تجنلو مشن اكواب ااذت از تاز زباهدت اكوكناكينالخت كاتو اثاكتاةوفدْجينم
 ف لطب 0 ل ْ ا ؤوغللاش كده باليل تمت ةرياتل انبات نعش اولتخ العلم

 طعم 0 ١ نجدد ركتش انكار ناو اركذحا :بالالقد لاو راتروععهشااو بالغ سك كد خا نكاد
 نكر اغسل 0 | دكت ام: ةرافكتلافانادنلث اضل دفة يرطو زن كو كبل طم ان نوازمزبكانمؤشع افطار افكف
 را يا
 قرصان كرما لولو | ١ فخ تشتضتيزلاكءانولالعزتحت شكل )عب تولت ل طرأ ايراد ذنل قومي اماما ]
 1 | الاليات تاو افاعودورزكسكب كج افرعنا لمن متم

 ىلا اشم غن اعتب كارلا ادي ا ملل عيبشالثم ةرانصق عاد ذر فاكرعم كرا ءافزخنن اكو غباكعس تن ١

 : تكرم مليئا ا 0 هت سا
 مفر را ْ ل 6 11 اال مالا هوك
 1 ال طك شمل 1 0 جزع 0 2 هع ددانكا اون

 6 ماقال بلان اذرج لصالحه اممم المج المغار لب مب تكد متسارع نال

 ىضاعتب تيحرلوتل م انالا د وتلا الرخا اذنه عزب انرواؤنل لس انة ايوريلع تول اةنجن مل اوكيه جوملا او افخم نع
 1 0 مم | فيعمل غنتضو مشو كش وا ةحاماءآبلقتجكاي تفشورعزم دانك انعام اما اذ

 هج

 ذم وعى 7 سا قمل ف نالاةزط بلك شادنع زعم راني ومنو عناومتم زهر اتضا 5٠٠١| نان "ل ارم ننالرا
 ناتالائسبلاف فلا | ْ ا 'نانكت اذكفتؤ مط لوز: امته العش لوم قرا متل انكر انكم َعذا كوع ومو ان اوثملا

 1 ] م 1 + انعكس« تروم رطوعل واس عن ناك
ّّ 

 ]ا ا قطعها ندنت قل ويجد: عا تيلقشم اتاني نجوا لزم جرم ا يد 3 | ٠ [تداكَصْوافدَسوااًمانم ات جم زجئنمرر تبلل دز لاف نرد جه شارت اانا ةزاكا بت
1 

 ؤ
 ا ًّط ا

 1 تسب ىلاعمم اما عند اذان 0 دلف [عطلاانن هان الجلال اننا ايَصدَهْو اىنسْؤان زا ولو ل

 | كنا اهاالجيلا بشع عالجت ترايايملن لول م ةيزكتلاعوهانةهرعت#

 ا

 ظ
 ع سذاجة ماني سياف شمري من: اذهب --- هال :اتجاماَق |
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 ار 0

 سا سكن اعز

 1 زب نوف صولا رغم

 ل /ارلادرسا
 ملت +. 1 لافدرثركاد

 اناذاغاكشال ١ اه سعال ازد متو اعاتتش فر ىصر ا ارت

 كلل ةداقصياعنازسز حبا زعلعأ5 جليم ةنوكتناج هدم اههلعسلل نلت اتولظ انتل اناغدوتم جس "مذ ل مى

 ايديا ديسويتسوس سايس دوعن تدتيشتعيفأ نر
 01 ا وب ساو ا + | كورت نمل و نرش

 1ع يااا نعل اع نس ةيخ زعر اك «نبا وعر اوه ع ابهضلإ عراْطَصلا بيد ميل افنششسادا عداد ا ضن 0100
 #1 مانالاتللي رؤوس هنعانم الوليمة عوبت لص لئيم لحق اكانخل تجمل شل لاف 0 0 0

 0 او ل بدسم لي .كنلعث الفرض غن عل كلف اغاتنكراَو مْضْحكَس كلذ ماض 0 وى احلوف ىف هيخ ا

 0 هناكدو هش اهلج ت اكرال اذن يبل عيه وضل عراشو ياض بدو خيرا اءائكل تلا ةيطتهطعساجعبا 1 ]م يطع طاق ن يعدم |

 شابت اتا لان صني نعطي لرش يي ةاناماب عضبدترا جوز كدنكشلناقا شنان ”نوسنيعسان تل
٠ 

 ابنا ل نبزكرع شح اك هه يزن بعسمأب عرف عمتي طير اذللاذ ملا انضاد عاقل رار نوسس رص أ
 || 2 طع يعل رنتك |

 لافناو هنن مون اه ان الشجن الدلذو أضم رشه نم ديوك شلعلاذالتلا مؤيوتبالا ن ايباضةيزمنم لا اغلا فاس ن اكواد ١
 |١ مولعم ام ا اون ادن: جر كانك دلج يل عان انتيك طايع اراتم و هزم انا ب "لطف داملان بروثاولا

 تاجر غش ادنعتب عيان عاق أ كضماج يدع تايد كمضتاجبطط ا امموص يتب طن ةلدعإم اهتض انا : : داو هذ سسك تك /

 اديلاوحذ اب انضم ضب ئمجتن ابطلاؤبر انكم زغرب نعت جحا ايئهلت لاند د داخل الكل ع نانرسد/ن يعرج نيرا |

 ذا اك خنت عنك ناكني يلون خانتلاوبنم ةدإ نملاند. طاع اظن نأ راقت تعج 2 وراد نبا نكرم
 ذك نوم نفل ل عدلا هده قمهز دارو ات عيؤياخنإتا ب تبزعيمازع 7 ا الن اكول ندم |

 جلا غل الإ لس لو مورد دب انا يبنطضن كد الخ ةداغوك ات لوغف ب علزمدك كدب نم هولا نك رس احوطص
 لع نخن اههلا) ةانازَوُصنادنن ]حر لاف ناجكمإَء اَئلَعَتاش نروح: اكل طن ااا < رز قلة سان ملك ا

 ةك نطل ازيك ا هش اناناس هند نال دلذد لل امير ند !ننجكافلخا نوبل جولان اال شاشات | ا 0 تيرا

 نَعُتْس ا َجلَعْس اربعه انجل رجنشلاةريزسلا ثيم نمازي أكن زتدس كنج أجي 3

 تاور فانت نعل ضان ديل ]فانني عشاتع اهبعواناطهكت لذ واجي شل ةلسسا
 دجتل علا نانو دبع رجا عرو جلا بيب انس غي اير تنإن بملك هلكت لويز انشا ١ ا

 ب
 0 ا
 ؟كتناكلا» ءوبالوجورتنناإلاةلو دبس هرعت انا لؤ نع اضاف اذانغال شلة حبل ِْ

 نقبنالا 'تييدعلعأككمانانتس يم ييسر د هلجلعش اربع ا :عانب اجا ضع نع ظ |

 هلو وص اكن اروهتلا بر كو اتم ةكورتم تيا هياتم نعش ادبعب |

| 
| 

 نهاري نع اقم أك شلإز صال اهصئاش تجار هيل هدي كر دكمشاذ اهنخج الم ٍِ
 لعنودف اًموصَوُصْل جلا ِتلَعَس ارجع اال اَسل اكن اني هه ادنعزع و تلازعن نعناع تنل تيب |

 [الانشقلاالاعوطتل اون مزم امم ضط الورعتل اوما للاض ب لن نتلا رهن تمد ماي ابغا زم شيؤاتغن |.
 انوتيزاكتل] را حان ل ذ الملل مكنات دبح اة ةلزماتجالوزهتب] كرم اذضونَجَس كولا ظ

 ا
| 

ِ 

 ةاضعل انجن انطون جالو ؟و دن جزم يب ردع اعز ق ورد 39 ذتلئم ا, ةساز مرتب زكر اكس وصب! امزح ا

 ط اوبر وح مرع جاؤول السن جان !مانالاخلتل اة ههشم التجباول هرجع عطس قع

 لكل اناا تاني (َاََتز عاج نكي ازا يال لَم اطَعَْمو ادمل اهلا تحاقالئ اس كندا ماو تامل
 اكس وود او وعسل انمت اكمام | ا١

 لاو اًباَوَس . ْمَجَو ءلعمتبا سجل جاع ايلا عياد

 3ث 7

 هارب عم رج ١ اضالبا بلجن عجل



 ىلا < 3 .٠
 2-50 يبا 4 _-- ا 3-5-5 لا ديك ا 2

 رس ع - 0 ما يَ 2 لوكا 35 6 د 5 35 7_0 رى
 ع 7 ع 6 6 0 . تك 04 6 < 2 1

 م _ى ب ءا كم 0 - 38
 ب ا د ب كعك سر ات جيا 0 . هجر يأ و ل 26 0 ها ا

 ١ 0006 بحي راح 8 0 ل 6 ه4 م ا 0 هدمك و نه لا دع »2 كرما نعد - 2 0-2 : ع - وكل د :
 0 8 زا مو ل حسا د م

 ل ذأ ص دكت هوب كل كا كفاك 1 د الام. ةككك كسي جدام ل د كفك ء دحر ل ص صسع 1 1حعب 7-50 2 جس < ٍَ ِ_ٍ
0 | 

 ا

 20 لاب هت فاطم 00000 0
 انعكس اقاكيرلا فض انس انعم ينخسس اطر مدن سل[ وبلاَكل ذوُممنإكلعن اخ هناك نم اهملو ضب

 حيرؤمتلا وسن الل اذف هين فال ع دل تجاج زبْخاَوَكل نع بتيل عزمن جايا اًبؤطغن ءاَوصن ارنا زمشلاو اهمابص
 دنكلاةنئزناناخ انا الل ههلذ دكت كت هين ماذإ طرت ام كلغل اذ اني عنج امم وطن رمل لو اه انعم

 نقنس بيريز دازاكمهنادنع كنا امإاذال ذذانننطبكت زعلاذضبنعدج نعنع كوكا
 طلال فب: ناهد جر ماذا جرن اممزجاؤ ثنو نفذها نتا قانا طته عمو اكدلل اذ ةرارز يكبر با نعل اضيوزب زم

 طال نمزكاو كنب وانا ةمتل يبل تن انقطع اربع اراذل ايل نر يطغلا ثيل كفانا الئ لذ

 تاور كل اكئنعذاناك ير رمتلاؤ وصلا ]+ الن طنب فاش اذ ال اؤداْسَومَوَوْجلف ابهر انساب حا خص

 الكرنب عراق ناز عبج نازعدرابلا بيوم عمن ن ف ب وع زعرانشل بيب نر توج عت أك 0
 هيد ااَوَوُصرننء تن عاج )غير عز ماط اناناو يعن مزاتيلعهشادعابا تين ومنبع |

 : 22 بعوإ ةراثزؤ دج طخ طوس مويوط تفتش ز علا ناناجيلَ هشاادنع دل عماد زمدغيعس بهجت 1
 بندا نجسإ الازرق راسا بيكن عاني طاؤ واج عيجناح

 قام لاك: لِعَم اًمهْوااَعَسْو ارتد اما اواوض او طغربع مووبلاَسلل ةؤفاوج فب ا امئاذ دعبكلرم ارم اًمووصب نان

 تارزلا اك هتباَء ءانمنا ميل امد كبس اهلك بالا ننمؤ اجتصلاهثد متمكن ل اناا عيكس, عنتس تكا هذ ذ'ِهفاَضع

 فنسناكو يضاؤارْسْج .وابنهلافداننأب ب تس اكبس اب بلادك ارإز م يلع تيد زع ثعنبد م

 3عضنإع ال بج جاناطتم عز من كاوالتدخل اند ادبعت عامر عت عدا زبازعا ثمن نؤطم بيب ب خاششلا

 هانم أك يزود زودت ياللا اًماتانز طناف: اخا رض انا اندم

 تا اانا بم نيرون هنت ارو تاع ناي انتزع

 لاةغافيزعل اطجن عنيا تِمدلزالا اير يضمن الل فن نصنمن راد ارانلذ نيش اتلنحندض

 نوما لغتي ا بقت نه زوج اخون هلاتجعإئانلاس

 ١ ةامازعدلاسل اذ 74 زمغج هازع3 جزع انرزعرسعي دهس يصمت

 يانا تاج ف دض اخانضنف دج وأب اج ويف لت حاب ون ني بنا ذثغ نر سعد وعزت
 ماصاتسن عليل جلْمَيْو ديل َع شارع هل ز عاتي مش ادنعزعل الضبان فدن عند غ ا غمع بيد

 تلح الشمة بلنتبيزيْصناكسمزب| مم وضلاعططناابال رخال لات وامسك اذ عطن تدل ذهننس
 نع ضينا كعالزاف انجرح ان لطتلا :ذرنس وانا انطمضجز مدخن إل عل افؤربح ناكل نعل جلع

 ( اع دقت مور ل, د مييع لا اكل يوما
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 عفا طنحتم مي كرعذ : صاف موصلاتلذ ةرافكاب غكوممل ملا لع مْنجاضو وع ليلا كلؤزعواوصنازع

 ىقين اربع مهمل ذا مزمل سوهان لدن: ل شم ةءل تقع ذيدر سهل دز عال يو نعل فتي اتعح أكك
 ع لذاتك و كوسنلم جاب مع ةلعللتهكلؤعو اهباطاةكعل وظل زرت يمل للاّوبل اًوهوءاجيراءد م

 نتناقش امل نوف: زبا من وكر خي طمنغدج ابكر عد كى مع ذانطن نمت مؤلكاذتتشل ف
 ّ 00 ب ىؤموطن خلا يدم لكراكس بل علو يوان اكلاض ريف انثمؤ ازيد

 رعي ةنعناكس نبا يب نعنفسحْنعلاضد ٌرعزل اضن عنتسحما: هد كة طنجرهقم فلكر عنقتعل نتاع وتلا
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او اهنلود سمو نيب اننم بنتو م ايشعن اعدل نش تان - كارا 3 0 7
 د ت

 اقبل علعن يزعج ييز عز نب نكذب مع ميل كتاكهغد تا !(ة موصل

 1710-2 مزيل نعجن ىططل اذوعنلاة دنت اًمالِصِجاَعَجيلْحَر ةكتاع 2 داربع هرم
 راو يؤمو احنا اوما د اجيلع يشغل دال دك قي صراع دان, نامل جا زغيا مرة نعت

 بكيل اة كاز دان ان ازهكر اك مؤ لكو يف ةتافكلاو كك 1 يل لا انه ون ص

 ريل عوج تاؤنمل الج نورث بكت اكتسب ةلذلا ثلا نم بس تاتكءانطزماتن اهم رعد ءنين . نتورك
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 01 م سس رك 2 ا

 تسلا ةكيبجت : هات :ناع دانت داق 5 2 ا د

 ا ا ع حماك اتش طاط زو مزي شا افف ناتو طنب بش :
 000 الغ ونءارجإ ان هنب غاطو 1

 اونو نع ضل ات عاين انساتا ةتا ااا شا ذغ
 ناز عشب كغ بنل عفنر نكمل, نراجكتسشن اهلا حاط لتجبد نجل انعزتتحلا ب تي هلل
 |دسنال ع نض حت اكزإ نبا ذدسَمملاب انا دجيلَع شد ادبع لل انننكتد تلج نال طن ساخنا ناعجضاخَعم |

 ا ذاع اهني ءاه تار عت زعالفا نعال لكن اوسوزع تتم بمد َكبلَخ نت ارب ءضاحشن اكَراَوت نامل

 تاجلادن كف َوَدص اح زاندّسواعوم هدو م فرؤلع هرسخنل لذ نوكنافاغواهيضتح عز ريدا جلت تلة ينع

 00 رس اح كيس اكن هزاز رداستش مز ةيوسمل انس
 تاتي زعزع كش انااا ناز سال اجرت انازع تيد باع يد بيب تلاد ع يزع

 لاةطافيزعزاؤغضورتعدل بانجو ٌبيببصنخو طانرنعاتلالا أك زوجا تحام اؤبشم او زعئلخ لوضع تختم 2
 ايا دمج ترب كح باد وزو احا ينادي زج هتشا كنانلاس |

 اتاك ابوك الاكل ذنونن ةاناذكلب اكذ ضو نيسنهتل ا ثنا اياحتلخفل نير مانلاناخن عفش تعا 1

 سو در قب اذان اهرب ءاتجالا و تئيلاوغ مز !ام لجسم املا فلج مشملاب)ىإَعلو ايام ايمرع

 لافي طن مف هتان اًبَسوباعهتب اج ]خروع لاجل 5 ا اكَعإاض ص

 للتلَعشاربعه لزعزن تل زعنبتما بيرد ناكل اذ ناك لت! عج لإ ..ازعت منعنا اك كانَ م

 يخذل اننمذبا وأ ب دك لشد اوزانأ تجلت شعد انعرتع ع اجزم مثينات والا
 دنع ء ابعت امن انزلت عسا رعي تح مهر رعد اخت ارب عزعم اهيرُطْر|َيعامَصلا تبي

 عضوملاتل غر همت: تاكا ظخل اج نكاذإ]ذ !ئرطل انهت تق الإقلال تجرها شريط نوكيا اما

 | ونالطعنم هتبقي قننيلعناوتزعر فس بيبر نول وحان ف و ناي مهتم اص
 هرج لعمار بع اباثلاتفنتشو حاز تبسو ختيكد نبكش ان فيطعل نإ, نجحت تض ابتسام جانا ءاناطشلل تن نا ظ
 فاسو تكراجح ا ودلايان عناب تار ياقادل ' |

 - "عاني ازعو)-لا ثيم نعيتبنعلع كك ينبت لعربلف هن عصابه حمال انه سفاجا ةئيتادلنص طع | ا

 + هليرن الشوا اظ ع اذ اال مل ةزإلانطد نون لجسم! ذن كنا تبر اكان عراعت غل نأ 0
 كلوز عل انفمالغلالَسولاو تَحْتِبل سس! نءافرَس مالغل ءارذا تال اًساف دعي! اكرذاومئاختا | ْ

 ل! عيدك رعت ابان عماد نازغ دلل جوس ؤم برعم هؤباك رن امنع جزا مي لعند ]يصمم رتاف ظ

- 
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 دؤوب ال العقال اطهر الات اموناال امتد نان ماحلاهند اننا ١ رج رم تاهو اعمل هليدن ليد لجامع
 هقتاكان نأ يسب نع عب نبا عوطتبؤ امثل ناعبالا عم جاتا انف ثودنن ىلإ نبا لهن اذ رع دلذ عل ورمشي منع

 210111111 هل يي نعوم كيب ت الايدي تع اعشق كاملا

 | ١ هردنوينالثزمو مالسالا 2 عر الورد دكا اهدكم م11 الجرب نحر كو اًنيدؤن جلت اكان لعل جرنرع

 | | اود نشلا نقرر هدننلب انما اكل منجم مالنا بخت ال كان تاكنال ةيننالا ش

 ٠ كلوي أكان وزنتانوم هاا جيدنت تود يجيب عاش 0

 دس .نجاطش ضو اادنن تن إل جلج ت4 ن تلو اكن ذل ذر انهم نت لع بسد نعش عن لن عزاز

 اما نع نع أكرشل ثم زاكان انا نق مان ض حان تضم اهتم

 ا 5 ا ا

 ْ ةقانمضند:: دل ضو زج هنن مب نعد . اني اك ز جدن: ن مو :ةرج اهيينطتَو اهعْسَوا اهرب مان

 |... | قا هل ف دجت علعزعتازعدنجن دوك نوط ؤلا تيسر ؤرجلانالخ خا انما: قا عايل واعد انا
 نعل جلع هتلاربع هازع تيطغل عي انبةينعتم أكلب ءاسانس معن وكن الا ةطبدنع رجل نةيتلعلوج
 «١ قطوتشساا هلم جنون اللاذع هزجا عاب ان ةناكاذال اذجرعاو لس زو انلغاف هيفي وعمد كعب لعل تحل ةدطت شلع

 ١ ضعجو الد نجا اذرشا) وعدا عرازرمم )عر عا حار عبو ا كيم دا نتا إن -نيتحلا بتبوك ٠

 ا نر اخاو حزنا ل ع تضتكر مر انمل انف انه جبع نع ان [نم ولما نايلي دك سفعا

 نيج: لع زعير تلارعكتش رعرو جتا بيد اهضنع اكازوجب الل انتل هوجو اهم ا هنن ك ادن تلج ١

 ١ مهلوف اني ومونت نعمل لصين اة: لَههولَصانكَو ان[ ناب عتب جلخ زعل افرط تما عون مدجا ١ ا

 59 ءاتمْن الا اًنبش- .ةدطادده ل غررع ا 2 نينمؤل] ثان ال تلال ع هس ارجع هلع كتل عطف ا

 ًافَجَعش اربع لحسن ولولا نعد ان 0 يعاب ءانناَو موي ماض ءاثناو مناعي وص

 أكرانانجلا عملو كلذ لذاذجي ن أن دتشيؤرهيلعلنغرتزم تكل ن اً خم ورب ل نيل ئجل دن '

 اًبشيسيز لوشن علوه لجل ار عزها هت دج اناشل تيل ؤزنع نرمع مز عن وجم نر جل شن عطر انهن ع تلا

 ! ادّتس لادم يبن الاطف مبا ؤاردن بع يزعل كر ذل َع مش ارنع ع إرعملم مدرسا كثير تحس

 ِلَعاَكدذ العاج لجيل عشار عوارش اكل [ اهرب ةعزميزسلا تيه تان عوفأكى نبيل عب ا

 "انا نتن مشد اناقنا امه هشام لغ انك 3 اكان جلل م ويدعم لع لتجد اوم نعلم
 انا كلما (كدلجشم انضناكاراجؤ ف 1 ىلا لعدل جف ومتعو اناغششن اتكلم ا امعنججْؤتسنان تاتملا

 3 اك هلداع يطيل طانو ك عام عنج وتيم مد خلط الجلع شارب عْؤبا كل اضيفت ضن اكلم اال عنج ئجرادعيإب |

 50 ةسصواو فاللي تاو ها .داج ظنت تنهال اج نكات اضم حصا ذرعا اممكلذ

 كلابعَد تاكو ض تنكر إل اوفو كيزنم ل اميز امخكنع مؤ ت ضيف كل انج كلزنم جيب نانيؤملاشمحَتلب
 سان اكاذاغصحاَوءلكشلل ةنكو !هزجدذؤ ذل ددلصؤ ادد صن ل طنش ايجي جسم ئيتب]كن ظنا لكل :كاززشم

 1 ا ا ل

 لهن الا ذهل ةهثداءانناقلل انيق تلزتم كاي غيوم تن ان عبجيدنب هنن حش 0<

 شكلا ه ف ةّصب ناو ةعزادنب كت اخ ناو هدد اضاع العاج مانو د تا

 0 اًهنْبلَعا عنخ اذرنكل انا ادجزع ءاقنسل امو ؤعاتف

 الا طتاجج وتين مكونا اظهرنعلش ندا انلهو انما كوس ل اءئامع:نمزعتل انزمالالعشْس اف

 |[ صر كوملا] كف يغم» اعرض انالاوانكوانكلزل عوف انجز عما حاز ازتمولام!انل اف انوزم امني رس مودل اف
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 [سكلالل افهبكلا) انلانجرعلا هك جلع يع نإ اميركا د[ لاء وه نجر اونا الامارت 2 را 0 5

 ةَرنكرطما وعهد! 0 يوم توم واللا ١ ك8 اه نع نو عا ا 2 ن١ 7 1
 3 ١ 3 ا ل

 عب تسمن ,عدلاخ يلين عسا تير عز وجنات انو نب اًعدناكت 5 نطاولل كلن ان تحف أ 00 1: 0
2 1 3 , 

 ابا ةورتمل نانا جنتل زكا همته :اهثناءاناغزااركت تدنن مايجي اهتم عمت يبادنعا 0 2 ١ رن
 ا دسار طز تا بشرم دمها فاد | زال 00 1 1 ا ل

 ١ 7 رخل ادا ١ "اا

 مهلا طبل رتل جازعج ازتزعتج لع بيد نم سؤ م نعد نبع ٌبييل يافلان بسن عنان علت ْ ! ّ 2 24

 0 5 7 .٠ ملم ا 4 ا
 ان م اهرعدذا نو سا ووعس طا ون ووك حرصا و يي 0 رم 6 0 ١

 1 مو كو تدي ل ا ل يمال مومن 0 3 را ا

 ليلع عجبا ا حر ءاؤلا: ت1 هامه زعرتادازعد ارجو درعا اتت أكاا 0 ا لاسلا |

 53 نيب ( ات ليو ١1ه أ إو 7 در قاككا 2
 0 ل 7 1 | ل ا

 تاجا مغ ادنعانادش عا فرسما دازعنإئوماطتعاب عزا نفخشا بي جالاتمانعلكمب ١.١ يزن 1 سر < لا 0 5 نراك ل ب د 1 ييوداندإ ردردأ
 هيلا خانت( ءوهن هديا ||

00 
 0 ونة

 ظ ْ ١

 م 2 مسمْلاْصَد ٠

 اًماتادل اذن! قي غ جل عن لخط ملا كصاتلخ متعرعا اناا

 ىلا ءقداز انضوكد مكلا ةوكربط اضل: كعض الاف كغ غال نسف هئاث اننا اضتب نع نر ا مشدارتع ا رع
 5ك 1 كت | او ةينطعأ اع

 ائيِمَمِحاَو ءاتلاء ا نيا جمع - اربعب از و::طلخو انافعنو العيب شالا ففز الاف ءدانانف كم ثكلا
 لا رينيط امو لل اوعاعشلابتكعبط ب رجزعشا اذا اهتبسالو يراك نلف دو اكءانةل انعام ل ضعتلاو اًمكرتهعر تم ني طولت نماكتاسلذ ةرتن نأ[ م مانهسب اوان ريشا فذ علها تمل رم

 ونموم اكن ف نعَسوْنْكلو دانس اله وضطزانعسو انماط هثدارلاذ تدان: ,ءؤهلب لو ان ١
 اثء

 1ك اذابلع امانكو انكتبنكلا ل اكس وهل وم لجل نع نلاَسل انربتالبل منح از عزم جيرلز ع نزل همنت تادنعنإ مع ١

 :اكيشا'م]كو نراك انك 5-15 لص الغلا |

 اله اًءوْساَوابوَبل اًعوْبْس اوت اف ميز ال عنووطن اسرنن ؤإ ما كارت رنا مل عاج عش انزع باعت اربع

 ايلا كال منان
 ييزعش اربع ازعل اني نفاع كم اةخ زمن دطاج نع ثا زج اونو دياز اذن نبل لوح ءنلطل ١

 ثموْس اورع ان هيشوا زيراجو امال: كلم ام تاكا لَعْشالف كلم الو اننا ءاجح تاكنأل نم الع :رشالا
 قالي ذل ارو د عكل املا اه مهشيو زير اخيك مالغلاةلض ان نيد وبيك تلقراب هنن اج: اكئاو ثمكلا متبل ا

 ول يجيارال اطيح ا عاب اءاواتلانالخ هج شب درلاوهو ابيل انوع
 ادا عتب منبر عنو ومجبلا سعي ويس ص ل ني ا انهم عافشنالانيعمتبا

 دكا :رازن همني لع تبر ثيم ا ةا طا: يضع نينا ال امل انتفع شارنعي رعزوكتلا سد هرعبرإلا كك

 اان انااجالس جنز لحامل يا نانبنسننارزن ونن تكااكيلذاتلعن هي ياهزت تام ١
 دل ور ءرنفاؤا يزال و ارب ءانؤل مرطب ناك انو ليج عز خا جل الحاسم ابد ةيزابإ ويدوم |

 يكب ءاغولاةنغل افا زم ادلرنفن لس جمس تاكا لزهر طبل اس كك مند ةلتمزايلابصال يال اؤب زم عزا ْ
 |يولؤلل اداب تع تيد زب مج انتا اتا انفف رباب اة اؤباؤ كل جؤزفغنزم:ت ونام نال ١ اوذعش تاع

 أ نعمل انتم رشد اربع از عنج هر ععا نعش كلا د جعز عطنزبل ازعش ندا زعراطتصلا بيس عاجز عد ادع

 | تهمنا كننإع) غلب اكل نمش !ءافافف لَ لئْبمَو هسا هتشاد وح ْ

 |اةيتزحرهيسلا/اهاتل
 أ

 ا
1 

 اذ ةزجو ا إن عيش سات عنا كيب نالمإلخ امخزسز نا لَعَناَكَر ك5 1-7

 !ممرع عمن لهن عرس نبا تمد زدوكلان !نممزجلفث اذرئوكل !نمهكت اهدا هاف انامل , ]نا ال نم[ كس عدت

 يكول وك ا حز يتعلم 0 دادبعد خو اكل ا ةزجيانتجوعا

 الازم شار ابخا عم جاباكو ديلا اننهؤ خانحتاب |
01 



 |[ ا لس 0 را 6 2 2 3” 2 مح رمل 9-5 مح

 ليك تل 0 را ا ب ل حا عك برا 22
 7 5-5 يف ل - كن .٠ كي. <(2< ج- 006 3-3 --5-ج 0 0-0060 ب

 2 >7 ىع --ج . كح فهن 8 لل) يس فى كهل دع 10 - 2 ع

 < 3 1 6 اسس سس سس سس سس ل سس سس لا كليته

 أ - تجتا
 اك نىن' + 0 ا

 | كم 8 ع | لَعَل اهلج ةنافم بن نيكا ال ائب اهنومسب وع دمج دولا امالازرجن جال انجاح لت جل نع ةزع

 اجل نع اباسلاَسلافعياَصلا ف نرالا نه ازعن تح زعم بيد هنع هز ججرناف مو وتل [: اكعيدساذاث افخدهوكلاء الهر ضم
 اي هي < | |١ ةلديتاناتدتل دفا جحا ورغجن ابدع لا ظركت قاغوكلااهزغب زن عاشو زجل رخال
 - ير كا ورحل ههادبعب اعرق ص انعزل جن ارعت راجل نيج ع اطنييهزبنعرافصلا ببي نكبلا ضر نقكل ذل ايف اههرجترن اذ

 ذي ” هيركم الند نبوع لا ظفارف دوعن عشا« اغهزإ مرا داج تدان ماسش: خشنة جر لفل اندلع
 9 6ث ّس تا . 9

 ا 3 كح | 82 :تازعف جن عن وكتلإ عإفولازع يبل وعد نعبر ؤ نا بيب تبي ماماللّوْف هند ناكاسوهتبوه عن اذدامماللدل الذ
 98-5 5-2 - ><[ اًثنك ذات علت ف نلمتم انكوانكت لهن اطلع هربا م ءافمر ىدل وخان انو ال افنلخر ءاناغ ان 1ع

 ا 211 2 5 يعزل تيد لعنوان املا [ةياب ار انه فالقانسننسااؤ دق نأ بد نكن يذق يع
 أ 2-2 اال حما 2 3 1 :

 | ىف 2 جي لول هفيزمدعكوزجإ ا كشام خخ ثادفن تلقدل اماكن ونعع جس دع ينعش ادنع اشيل فدع ة مزيج عواد
 أ -- .ه » ظّ هل

 | 4 0 1 >- 1 2 : ا 2 0 اس مدس: عد ومد زادكم التسلل اكأأ

 0 -) دو قلاتانن كلل همي جامكحلا اًءاكَه اهبعرجال اضاهنذلبخب اهل اْضْب اطراغاف :نالفقننالغل اهيعانمدناغانا
 د2 4 انزجفلا وزو هو ذنسنفلا اء لوم لهل ازعلشس ”ومثبا كنب الاكس الو عينج لذ اذنه امش زمنا سو هبل جانا جبت
 عع ب 5 ا انما انالومْوإ تجر لل فزد مزوع هل وعبد ازعو ناطتشل اءاؤطخ كلذ

 ا - 5 تعبان لع أك كراطكب + ةدنج تلو ءابحا|ّرهو نربلا كم انال انهتدا نبض وه نخ امد وز جال وو ١
 ير وما تكلزوال اهفدع ا هوا 1ك يس هسا تس اع : 7 55 3

 ديان ذاع دلال ةطام زعزع ختحلا تس أ ين يش ففخ ملعون منع

 تداريعإبا سلاسل اف ةزحب انيلعزعم اةزعنع بمد ئتاييلعرشللانركمنج حم اهحئن عمن ازبكادلا ل َعاط ا 2 0 0 ا ! تي

 00 عك هن | تبالاضايجم كواه ةراكت لوركملا نتعتم عز نامل كولنعزكو محل امش اشيا ابتسم نع عبلَع

 7 30 تدافتن اهون ة سك اتابع ادع جل رعال تل انجز عن نعال طه زعتع بيد اهم جرجا اهداختب

 27-922 2, 1 طاللاطو تفافتم نو أ يبه كنا انتل اذعلطن نرطم اخ جكيَبلع ثنافانيضا زغرب هوم ايظا مانخ
 و ذأ ثيرعادهذ ايو انجل اي شفن اصعب هلدنيو طن ايار انج اتلطت نبال حاط تمم اخخراطنمل يهرب عومؤب ايزهنا رحل

 مك 0 ا اع جب اهتقدذاذكهرخا اسباب نيل اك اكلم ماكسال ارسمي راثكر با ذتلاناناجنامغب ابو

 1 رو ا 1  كاضهنج يع باو »لفل نت داتبالعرع بزب نب زجر علم نبين عرتع بيب كلذ كزلعرتبل ترنن

 ٍِ 0 | فكس سما نص هدم ب1 هع

 39 ُ 0 8 يبس 7 ايما ا ووطننا هدسويحا
 0 نسَسَو حاكتل اراك: 07 3 نالعالا هل نفي انت دل اوضَسل ادننالَسل او قرش امل امل اةهجنمرادنفالااذوشل| قير اكن كيلة ن كم جنكلو

 0 3 16  سسسو وخير يوصف دس ل
 ل ررلا رف“ | , 1.0 اك ليتوزع شا طالبنا زنا ةلاشابمتموؤ ائيتلغ ضي لتواكب نينا جالا علا
 لال م 0 3 ااض .” هادو نلغل اة ناتنن عزك ازعتفؤس نمنع تعبت بيد قعيرب نوعين عرافتصلا بباتلالا

 بق ردن اك تعا كيد جتا بلععت هن اين دذا ب مؤ دتغ يكل كاما جكل انضر اثر نبصتمؤدذن الئ زلتلا
 عن مدعأكا هةققلا ذو افك تبسم أي دنت هناا ذنالوشلارنيؤق ثان جن

ال اهات فعشارجع هاعحا :ءاصتخن ع يرطمنلا زعمراطلرعف اشافل ازعراطصلا بمس يجب
 ظ : 1 انتل هر اتكر عل

 مْ 0 نيا انزع خنملكل اذن جوس ؤ مسا هازع عالمي لبج نعمزن: 520 ةامكرنتل !نران

 | ١ انج تعيخازبتم بيب نب ةرافكب كيبل

ٍ 
 1 ا

 ا ا
 الل“ 00000 كرار ١

 2 58 0 / لا 1 0 "تيران 2 ا ريا 786

 2 3 حج

 ل
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 ,ن ( ا 5 14 0 ا 0 0 1 0

 يرانا كلا 1 ١ فلا مح اش .ءل مت ا 00يوم للك لا نول ووك سرل ا ]كا ا

 قدمو ا اللا ا انرطَخل عمَج هازعبل او اولعنب نيت ازع ءازوعلاةانعزعمجو أ

 نمل اخلاز وكمت !تعإز اكأمو مصعم نفل اور ءاذول نيش تاكانن ورد عن تسجل نيكو أكف تتبارعل

 مهناةمنافل اياز وعد متبل اكان ت انام الانف دنالا احا ضي اثني وزمل اهلا ةراقكلا بيجو اكشن
 | قاد وتس اما اهضتيزمو نانا زعلؤ امل اخ نوكن موه و ةراطكلا نجري نو كنَدلْف وس اًمَوُمو ناتكااج ا

 نيس اكل مانت اب 2 ةاثغل اخ نك النو انوا (صاس الا لعنه اكل اح زوو ميم ةراقكال اًضنادكزن ْ 2-6

 انانذناا يس ارد ةالومر انس تكل افرانرقم نيل عرع3ينب هد ادعو .اوعرافصلا ٌبِمدرإنزمممنت قع ١

 «ناالاضم الوز وم وصَتلَعرسنو :لجرمال ه0 نانو كلي عدكم ةراكل زمن لع ام هتط اذ اناناةكتس مهلك ا

 ا 0 ٍةمَولاشس الان نيكس رتل والكتف صنف :لعن جزم كطف!كنكراو كلذ ون نوكت|

 تتاكد ال انحال اًرملم اني وهام َََؤ نعنع سن اكو كدقرح ىلا اان عزم انهن ومش شغل اذ دا |

 ا اوراةن اما اكو بدْعتلا مج قدسوب اهترو يسال انين اذ ااه رحل اطخمجا إعوتمل او ادينمال اروفا|

 | دجاولاموبل اباهصانصنخال م ةرافكلا ضخ وكن از لثم جز نحن فح هي عي ز ياذا عر ن اكو عم اكشن | :

 أ امدلنكد ارازنفس نتلع تيد زع ندع زبةيجزعزاةرلا اك ظن هكمغَو كلؤرجي ل علان وزنل الضالتخ نؤ عزم -ٍ

 | طوما هدر كو مؤلم امو وص فنك ةرافكل از مدلع الها ٍإَعمَوبئاَكالَد ضمن: اًمويوصتن اند لو ةيساب |

 لانكا ن دبع بتم از عوب عزبة يجز عقيم ببن تعا لانك الغ خلازعن ار عميع ب ةيجزعب ءافسلا سين

  نعجززرونعزعلبت دان عد تلا ربعي ةعزعب عازب بيع تجنب كام ثا تيقخ تلاثلإ لا اباهجس |

 ْ 0 يدش فكل الك هدانا تلا لفل لج اذ ككل هل شيز علال هزل تطلع ادتعبلا
 أ دعاتمنن الف لاق. واكو: ةضولا هاي: لتل نأ يدنإلاسو دعه جو ءانا:تتوصعلاف 1

 ا | ثعيعلزبار عزا كيب :ّيفنم نراذكل اوكي إ إو نضع مؤ دنن ١ زنك ال ةرامكلإَي رواد نيمشما نذل ايلا 2

 ١ كا يلعا المل افديكرع اس اكو ةرالعةبز جزم انربتلع شد ارجعببارعورعن, كلل ار بعز ع حاتدنلبجزع |

 ' اهساروتص دلع ات عام و توتنسارب دمك بابكو إو سلو جسق |[

 ا ابكت مزبدس ماططاؤ ان ثعبان ير هس ابو ا ةبفوؤنعر تلتف تس اط هتيرط اف ضاترعو هد ادي ع لعزل انزع

 | | ةههاضاغل ةزعدلال فرايز نحن طم ازرع يعنيك ضازعئكوكلاوخانب جز عد ان لع تب

 اولا ثاغكت هاو خاجن نام مد نيج ان: نرتب وصيو اد ةدص قرصا يفر ونيل اذ هني نه إن ال عاط د ديصغع ع ا

 ليبرد. امن نالا نر. نذانؤانجالع الخال اذنه جنز قل اوك الخال خر مالكي مالا خبات

 حوا كدهعل اظفل وكلا ا وا صمم قآل نك اب يقل ءازاب نرتيشل أك نبتنفل ا رصتصح

 ياناس زعبندص لهي مسخ انعتعا5 كيتا دعس اع لنعي دج لطم نقلا اجي
 3 هافكايم زالت ؤن وانك جنو انك زان دحام ةتفعش ادن 5

 را تيلكم رادتن عب الوعلطرع ا ناتكل هجينمؤل نييباقد ا ل

 ا متئتسانلةناثالال لع كنت لش ونال رانا اجب نول! سؤخل انمملاَو ةئاكلا

 انندسل يبلع ضل بكل نزلت رعت داع ات نهتك اجل اهنا عج رعت أك ضال ةرزبك هلا لغ ظ
 َنِوْحا ١ دع جيلنا ناتكاتاجما اواي لععّجتالف انندذازب درج اقمَعْفْس 7 |

 سعير اكبلعمشاجْو اا انمي اكام اما ةراقك اين ]رسال وعن جلع هش ارجع اب اهشعبل م ال نع وزتلا بيب

 انهللعر اننل عض لعن را نفل خل عن اتالم شات وا تنكيذلا ماتا اكل اهج كله رتملف لفن لرانضاغ

 قف والد لذل هن ازج رعد زجزب واذ زعنازجتر ب ةزَحْوَع ل صقل اب مياغل انلازيزيجزعسن هك زععتع بيد أكةناتكا اص ْ)

 عيرمع تف انكلا جس لن ل قيل طاظ مش جلع داتانالا نر اقكلا٠.جديرب لانجاز طالع ادا ْ

 ا
 أ

 ا



 ةتاننزع هللشسودم ينوه ,تيلف طاط الو صنم نيكتمل اطوركر د :رانكيمحمْحْل انه

 نكي انقل اذا يش كبلعرسبل لع هر ادضل خلع ناَتنتلم تاكا ال اف نامإل اًيممك |عمشل ايل اذن كب) عنه داع

 يي عْفج هملزع ناتنز عل جزع تربل رعي عزب بيب ةراقكل اتا ل عون لضم لسع الزادضلخ فنااَجا كتلع

 ا نع زعتع أكن ”اللار اشكال ئه كرس عز رزه لشغل كمل اذا ارح اكإف ةراف ك1 !بوحو نكيبنفلا هوم 5-8

 || كياللم هرانكلإان كك[ انت 1211111 تأ
 ْ َكِنلعْب لف نصغملا نم (مْنِلَحْسْضْنَحْسَم سنن ُكاذا ةد افكلا نري ضن 1ةرلسه نا معاشا اًورتلا نهار تلع كفل الكت اذف

 نكمل عربجل التوب ديلحفا لاق ب نضع ضجة لووبسا# تلات داكوتا انوا 7

 || ديضيلاذا ةراّمكلا نضل كفي ناكل ام لع غل ءاعئتل اًكلؤ ]عفن ان اخي ]غبن ا ثوزجلا ئتي لعل هن اهلنا انهدَحا

 | قاهنسلعةرانكأل ان اصور الو جاع هر اذكدل ان امم يداك تس لحاذ باج ميلا يؤ أذم انينن حوا نتن ةلرخالاو

 | مو م ضلخ لجن علنا ع !١ابل وسو ىلا انت افراتل ال وحد ايورهب وعلا

 | نيخوهامرج مم عت جل د اهلك ناو ترذرجبا اكو اين يلع ةراقكالغلا ع مما امصالخوا

 ةظ طلعنا لضم ئنال امو عل جلا نتا ويفراتل لوكا نيش اًماَوحَوه دلال جزبدنبجلا دج نجلازم

 نائعداقيرعنفسحلا مب يرن ازعزاازعاننؤلا رع اش أك ايل اذ لع ةرانكالوراتن اج انج وس ونعنبوم

 | كقيمة لكابت مانطلا هلت اين عاب اعل طوب مهاجر هر اغا نمْ! ايمانا

 طالت يا ل ا و وب سم
 بالاول ؤ لند كلاد ثرحلا ادهن نوال ايدك ن الو عيبلاذ لوب انكو اذكر شلت يدب ناضل

 قتلا للاهرعب زينا رهو ايضا نيام
 تاكا امتاز مكتلف.لسبرمل خلل هزم اجت ل تجنراو ضف عالمؤ هتبر تجانث ا دع ا هنيه ل انباع

 وويسصمس بسجوستسا بح
 المتناهنيزا المد او بذ اضل ناو ةراقكلا ماو كَع ناّقككلذ ةزسالاد بتل و ئفضاهجرث اًتاهلَعسالرااهيِلعْفلَح
 نعوكد تعور لش نعطبرب ا ةرافكل ايل تل )كن مص ا الوانه اجشس اء نوزحا الو نرتس ا المتداّورنل رشا

 كبلعتبلف كمعض ل مغ الذ دل لمهن انتل جراكام ةراذكلا ايجي جالو |زبّجكا ب تن لعمتا ربع باذخ ل ذؤتتبم
 | نانسنبت زعير خازعت ةراتكل كلَ كنعفف لسع ران ضاض ل حف النا َتان سر كانو هد ال تان التيم

 ١ سا ؟؛,( «هرب< ١ : -  2و أ -

 .ةيارعت# اج نصح لو نع افك كل ذنواذ انمار خ ا هزم لزد نيل عنملح مل اف لج ع مشارّبع درع هات يع

 دنس ور َوهّملاناَبلفان خوه مئ]ةنكع ل عّملكزمل هن جلع هلا تعد عد عرب طضاضجب عل اخ نع

 رهدعمل شا اناناس يغالادسجز عزازي زعل سم ارز قيعزحن اسفل أكن انتا إرم تاع ١
 مقدام العشا[ ص! لول طع غمس اطاناغف امرت مهم ددقسإك هرجع واسوا

 ننتج انهيساغل يك امهر مزعج اج تع كيس هليوم ع اكايعحيو عدلات ماذا 0
 الخ تت طاكمساَو 0 حر 0 ءزح وال افف عتعملاك | اف ةينح كالو انا باقر مطجوأ لرد المل انراطتلا بخ ْ!

  0تؤول ااه اواو هللا بلا! اننا دار ملف كمالخ تر صني ضل كرا كف لان ذفف يرض هراولذ 2

 ىبل :بكافل اه ططإ هن خزعزج ا امتساعت عاما كزرعا جا ع حم - ترام سا

 همس اوا 8 انت منول هلاؤ مدلول 9 انرتهعمَش ادسبازعح المل نعي عش |

 ظ 0 يي ب يم يمك

 م ءادلا حمرل وللي ال اص ن

 ردت طا شا ًامككال اف ةرايكلا انهن د نا انيجلا اود ان“ <« 0اذ 3 انهن .لثم ست تام ادن ءدنعات# تالا انص 10

 00 لرب مكرلن ورينا يال :تلَح لاو قب لعْدلَحْر .اورنبج زجر عكمرنم لور م يزد الو مكبجبالا عانملا تلا

 مس دس ب اج عم تمسح

 ىذا

 | كين اهنمارخارن
 ٠ ا را

- 0-6 5 

 )ع | ىو ئرلاو !قمرلا فشلا م

 0 اا

 ا 0 هلع ىلع

 ل زيك ورم عضل لف

 عراب ارلان اف هكر

 "ل ؤه ىرمد عفر 1

 كانا ديلا لوميا ا

 ٍْ لاول طال مي ةاغلا
 الا ار م ئسالر لولا نسم



 ليك رن ملا
 ملال نلعمتب الصمت ]وسلا لاف: دج ةظزع نا وص لمد: >2 نما: هةموو اكو اهح نهم |

0 7 .6 101 | : 1 0 

 لاالو غاري ؤرج الو رماد كي كور لل املا يووم الو هال ! بيتالواشعف اثحوالد م اطنوج عا كسلا ْ

 'ءرطع 3 نب الو رنصخ منن الو اتجوز حم ةارلل لو هالو عمل ل لالو هديل تلو نكس الم تاج ج:3 م كاك ندا

 دنهعانتلازعزانالا أك يدعو الو هطدانسنم 8 نيبال خليل ادب دل عتمه انعم عل كودي
 | نعد ازعتءاه حر اعبطفالو لالخ رخحالو مازل بلخ نمزج الل وعدل 3بل ئدادتع ابانشعل اخ ناتس نينا

 ٍنعوغلالادنسن وتم ازعيملا ٌبيبأ5 لئمتلع شارع دازعجب اتل عنيا دار عرن جنم انزع دسلا بيد
 | ذعظق تعالو صغير ننال جلع هتداكص الود لا خل اف ميدعظعف صليل نعذلاتيلان جت ع انها, تعبر

 طق ركل زول انو هكا ابو ةاكاق زق ةووورظ نهتم رمز ط نع اًسقلاةحرا

 نعلن ةلععدخ اك خنل دام عنطغاكت جال رع ر ميد انلياهدل اسوان بق عانجالل اضم ريضاش لاا
 ناطب لني كلَعَول اذكهاو شد ابن ةلوشنلا بلعب نعم انا حتا شا نع وبال شسمه زب وزع
 دّيعوبال )انه: كس مل افا انيس ْطَسمإناَو خيو ءبالو ابنا ناو طعم ]كاب الورش الوجة لعشس !اكواتبا نيا طكأال

 لافضاممزعت معز عدا ةقعلا كك ع نجر بط جر دعيلطملاوعه نيهلكلا كان نلنجالل نقب طياته ١

 أ

 ا
|| 
 ا
| 

| 
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 ذأتاوا هإلا لكون منَصوا اكننوا الع اذَسْوادّسكلا اش عزا اناا بلع جا نع تقع ارجع الانا:

 يدا بسس نم طونيَجل الص هللا اثكل اذهل ضل تس الم اؤالعض معين انؤايإ ف عطحذا عسانا ْ 5
 هيل يح اطلبوا ذجاؤل نبل اجامثدا د صعم ناكل اف لنصزل ل جنال زورا! طمحم تيوتا طا نعتامعزع

 لاطاةذن فنكولنهسزم» ةدؤاث ارْبلَعِءرواض اخي[ نمهطدانافاعيوا نه زم ءاذانيوهن اكشن اودع لج انام.

 ,ىينا لوني المل عبجاؤلا ذهن كتسانكو انك تلد 1
 بيب نعياز فمان م صنبا بيب

 قيعنمياقلازعزبسحلا
 إ

0 

 دعوا لاذ دز اطباء اؤطخ زمتللذل اف هلَّوجخن الحاج نعل يلع هد ارجع ابان امل ذو متبل ازعنانازغ|

 نادل غال نعت هش انني ارتملا امنع اح سل الكل اذن ملكمزنالفن دادش اذو اه :لهناذوأا يخل عنْمَح

 جا |ل ظن رم ع يشسلل خا خم جر خالاشل فو اك! ناوج ]اهتم زكأن لقت نمطساطماناَدالِظ اك منبلكانهن.

 هااظذابةدصتن [ؤلبل ون الوشم لود ناس اياك هل طبل كاشف اغا اذ: ضافانالاذف تلا طمزجتملجنم>
 نيه ضلجلر ةل انسان تيل عت ادع د ازع: شل اعنا ببي دخلا 5 ناطتشل اون مانلمتاةتلل غلا

 ءجازعتعأك ىنعؤافالط +: ئنج بط طلاند اي دازبلن بكل نو بلع عدلا لكن ئغجرتملل ةرياطاذلكنالا ١
 قعتا زال هللامثو اييدازب النيكل اند! تضع شد ادعوا نيد نع مزاج زيوخضنم ل ل زعزاكسم بامر ومصرع ١

 رعتج هازعة ران وبك يازعط نر اثعلا طباع بتما كثيبركنباتعالطخزازعد+ ا كيب أك يتبل ١ ظ
 افادت ةئين دعبل طش ناشد ضال ؤقدالدادطك انامل كلي ادددخلالتلعا

 قام لمالعز نب الرانل لهدا دل غلاة ةبلع ادع داع اع يا نعيتضالا عكا تبعز نيا عوج نع ٠.١
 لافي ضم ربل عرب مخلب 0 غنا تيكر مل تامل هيجل ةنمكزمدا لفل فيدال ظ

ْ 
 ا
| 

 2اوعيلاتيل نالت لَع اصل اوس زعر اعني وتل زعشملا دإزع هتازتعل اسفر سل ازد ازعينع بي ف يؤشم |

 ةمهز بلغ انريدعئتجرن نلف «يباعؤتجو رهكلؤتجيل اندست عجبت بات المالح التان مو متل اهلج |
 ا: ظارثع يو نحن اذكسنيّسؤمز علب ةيعزجلمأككن دنس بوسؤزعيتتءانبةعزعتعأكلعنينال جب

 امفش اكل ض الفل ثءلكآد الو اهلج ازاله رد دن ظجو الد ضصعة م يجالل اهلج عض ادع داع اد يزب شاد عزع

 مالعل يم ئنج تل رسل الا ءالاو طي ئازمءكاا5 نوكن اطلتلا مران الاث اذ انجن ءاكالا نب نّرعلا

 لخمس لنم انا اتشان نهرو ايلا ذاب يخنا:.لكا>احتلءا هكدا الا نلج نمبر علت العا اعت



 وم 0

 || لماما ماطور عش ادنكت 13 هونت نلف فلق اكقس زعبل بيس نعدذا دعا

 | نعسان :انكاَت زاةطا كذاتنعنلاتاانم ضضاغلش اززنمو بنام جنا ْتباَو لزم كلذ امل الاد

 ١ نكاد اماه صو كلر اط]كؤ نبل ناجح ايبا ل خلتني و نب نيت نوك المشد اًوالتنل اذن هز فن م َناَتانائلل ةدع

 تي ا يا يوي ها عدم اسس

 اكرالغ سلع انفلذحل انتل عرتس )اذ ايه عاؤهل الع زنا انة طعان ادسته ير اخ خل زنغ اوفو هي ضمعاشلال

 | لةناكانعز : وز معزي نع ك2 ملزما تبدنعتم كب اويََلَجِورَعسا خو ريدر اطآلا: ةرّصالو ضو ؤنعز وج

 التت ةعداو تعش عشار لعب او عب هيوم سير

 8 د نعي رع بانتطع أك خمول اندبقن ةنييز ميل عفلَسْو عقيم عصا ام هلناوانلعلاف ظ

 | الفاتش را اذار الن اكن مة فلان كمدككل انة نضحن ال اهبل حر بكل لع اطدح نع باطما
 اسي ضنالاثكت (ماذوغآلا هند اكل اوبال حورعمشال اود ةيلونمب نط تيل هشدادتع اناننمملاة بتال عامك ملغ |

 | زكتخاؤ اكل عوّرعمت الون: خلع ث اربع نوط با ب سدت لعرتج الو هنا إو هاو الزج الوووه

 ١ ا اوهصن نفصل بيد ناؤعتمز عوضا عتبلا بمب هالو هتداو الوعل انيك اذ ةوعلل دنا |

 ين هدئس جورنال اناط هن اكمحلاوو انغل ا انجز نضل لف ازعل ع مش اع ب كلاس انمز احا

 الج إن كاس ابدصيدهناننننافئينيؤماؤ هيلة ةزاطنتلاوماهلناخاتوا هكا خشبلافأ
 م 5 ادع فايز اهكولع يسن ا اطيز جرت اهفلنا انهن نماذج

 زن ناطبتلااامرجن اسنان اف اخ ان ناطتشل زم يهل ةفاحاذ ا نامالا نم تمدافع! جز هنن ال والازبوو
 كابوس از وزو وج موه طوخ هكا العاج رعد مفكر لج
 العتب لكتلؤ دلل اهوا ارم ذنالخ تكن اكن بكل ومر قل ا اذه كيش ان اور وف (نالفوازنالف تنؤش انا

 نيل اابادل ال اذ خارج اةعص ع دنع تمد كا امال زنعسالو كلن هبال اذ تّصسالو كم مالا واط

 ةدفعناهلال سين امره هلا ضرالازعراسومد اعدل اجرح الامد ابنى لا تملا حمو انزمنوب نع فلة شارع
 فورْعي طرا طا ابو موش ختم اذ ضغنن اكراواه ال اهف دفن عر هفنرمإو ةرتدتب اح كجانْخاَو

 نس يجر عت رباانصت انام ةعوت اهلعرْشلو انعدتاملا | فلكل اي بتاكل ةنانت :ءاَعولَو كل خطنن

 0 1 اخن.ةيفعزعلالمنبانتع

 | توج اكراذطآ ل اناغتآل متر طم ضل ن تدل لعن وكل جل ال تي عهشد اربع لن لخل نر اعين صس رع انس ياَع

 دل اضمزعزاسلا بمب كععتنالو وي لفل عوازم بلت اكنال ندعم زا قع ان اسلذ ظلي تح رج #لاندابلا

 انداككنب انف 22111111111 هانز عتانإزع

 تلج الح اذان ذرهجهعتادنعد ايون زعنإلارعولا ضو دين مياطلنعدنع ب ب نانا عاشتولانغ

 ا تاني ميافلنعينع سبب ناطشلا د اناؤطظزمكلذاغاور جلع عَن امكاكور> م كآن الفكر نع >رانافلَعدلاو

 تبينئجرشلل ف اذكو انكتب زإز إن زامبؤا كوه وهل وم لذي اعدت هش ادجعابانل اتي ورجج هل زعل

 كافة اذكو كو انكر غيةلزا نيام دوهوهل اج زينل تتهرب الت لخل اذر اعني ارعدتعل ادتعزب 00 ْ

 [ةليخوب حرمني انالومالْيلَس ولا *لغهندإ1 حد الوثمر عمن يدل اف .ةفرشلتلا تس لعتملولافام |

 ذاطح ولا يلع الص الو هت مقكاذل هنو منح اضن زمني ب اذاتللو لا »جلع هثبال صب اكونت ةلاضأ|

 تاق اتمذت :5[لا هلع زمول ان كرجل ننال طن شوب ٌسيبَيعسفُخ حانمر جس مس ازب تجزع تان ايقعزعتءأك|

 رض مرتب زةيربدض داك اافد الح هتنارم رعب ن مالت لعل ذ يب ١ انميَرفف اًيذاكواافداط امال فلجز ٠

 كاان

 ا



 9١و خت 533 را را و 4 الزل وال 0 0 37 ل رانا
 39 ا 7 :

 2 رى 2 رن

 550 هلع مما عا ولع جم الل ثداث نان أعم لق تلذ نالو للبس :لنالا 0 ا 1 2 111مل! بمشبل اف مظع نور هوا تس 55 لاش اوبرم"“ يجو تهاون 2و هلك شارنعف رعشصم 2 4 7 ا

 1 وزو الواكد اتبع ابحر لوح ا در دين مزعتاوغتوعراتحلا سيد 1مل د دانى تبر اذطعح طفلا دبل يروا وعاجل تيواولاسا ةنفإنو زال ها ا

 | نعي ران عانق بمد ناب لان ازاجزم نه تاور اطاب ءالاظرشننلاكف ان اكئالطلا,:ةاجز اجلا اح. ٠ نا
 تاكانالاةداتكام اهنهيبلكدا: هيلع مشب ص هلال ثول اخل اذ ناجل عجزت: باز مزعج ن عن ؤكلاع نزل اخ 1
 اتوا نال دم اكمال ةنمسايشان نخانجن أ, امْوادَيَحْن وانعم نالطنم |

 نحلل ا عزعيلب رع تيدر معجن عن وكلا ب تعفو نع هزيل كح از ,عروجز ١ ٌتييد اظهار إماكأ -

 ّ 0 اًثفلع5 اهدا من الوب طعم تلف دْدلَعَو انطاليا نانا غرس

 اوم نعن انام تلو ء اتا ضان نيم ن الا هتيترال انف تللذ تشل اسوق اذ دال اومن اذا: اور اهدشم العناكب
 كربه نيل اكهلزم كانه سس اب اطل اش هدا 2 لا وافدا نمور ار انغاناب نلمس

 سبب عرسال انما مدع ل جل عرس اذر لجيل ع هش ادنع هلع انباضض از هد اورنعو صفر علا ظننب عدا بيد

 | خالة بؤ ناكل تان تار ابةرها ]دانكن تغتاش اورام انيمال نيس .يزكاتانااغا
 3 ل رجل اتكلم حو كل دوك ئاماءلجزم كلكابؤ!هراؤما زو اذ موك الئاكئلو هاخاّوكناَداثا ٍْ 3

 عرج ذلاذال هزات بسم انزل م زعاتنم زن هتدادج زعانف فش بط انولازغدبتنما بيب اذه 7<
 نيم اذا ماع لحن ىلع ا مم

 6-5 يوم كش الَّصِماَن 0 ا ملا 8

 0 ير ا داق اكتضا ملا اراك لجيش لا ل عونتعملا عطب لل عا ديضات | 7 1 ٠
 نياق اربعز عرافصلا ٌبيبد د كلؤنب هد بلا ظزن ل انعام يجاط ا. لوو اا اهبل نقع تلعن ١ انساك 7 ل

 ديم زج اه اني اكواب امس اءئِلَع سس نمملاو ةديدن : نيم. فلعزير اجا جين عل اًسل ارتب ننس نعمل نع ا | 7 1 0 ٍ ا

 زعل نعد نبقي بيد كان, هند ادن جز جالا لمع دلزخن انح تتم نون 5م اكدت طش يلاظزنولا | 0 0 ا

 بيرن ةرادبل باتيك ةزعبجب لخلل تطعن ةيعز ع كء ان ثدادبعزعئمالات دز عوبطل اوي نب ومجينع | 5 0 0 ا

 سانا ام انهي بيب |هّبمااف ان ملكانالو اهنا مير الل افاد الوانمكتعو اهنغض ا مزكأ ال دعبل ] زل

 0 حاوي نات اضاع راجعا رتل ةضابسةوج وا عساورع ا ل مال
 فكيزامش النا بال عضل امالافف امالتتناحانجب كاد الانمي مدمن اذا اماكن اناالإهسلعقد كاع." نا 0
 ليلفمش اربع انلاَسل اهانة نع هن عزبتمنعدبو ناب وعجز ءاقشلا بيد قزم اناا, نه را / 0 ١

 هك العتلل جرْسلَو هس انو انج مزال عواضنج هكدحا رشم امهشل لع ب مهزنعب ونعلا لعل اماحنم |

 0 ا نويل اطال ذتمع يد اًضبانطنن نق ئانمل بمالي ءانب اضن ناو عنب قتلاف نع كلك ْ نير
 ملَعَدال انج مه دعس درعمراكّ هب انعومجنوا [رضاطجوتل انزنطلا اال هند امتد كلاش ا شؤم اد 41د ظ 1 را“ كا ا

 ابتعد زعش قولا تاتا الن الجد اًاَدولَوظش ال اغن اهلك نع شد ! الجال اطيل اد هن كل ارا لجن ا ٌْ 1 0

 ادهعنس 5 0 : ءانتسالا تعب ماي اند طب اديا زنلمل را 2
 ابنا اهيكذ اورج وْرع سالم رع !0ع تاارنعاب اًئَل اجل اف نار جنب ٍهْرَجَرِعِب ان ىبارعداتل انجدخإ 0 ْ 0 0 ا

 ةنعْكع ايار نعت اك ءاتنار فيزة تنؤلكناَكركد اذاف انكوانكرَمفا الصتنا ةنلئاذ نمل اج تالذل اذ ب ١

 لا 20 ايرتحا اةرَج وز عشا و للا إع شاد عواًو فج هل رعت ةراززم دكا صاخج ا 72 50 ١



 2 1 ا اي ع وسل ل

 قتبازيملا»: ثد هز ادّس إل هتيم شد اربع هازعب اططاضْتب و ام ضالطل نيس زع نفع نبدا >نعنغسع ا

 ناوي ونهج ا ثلبل اذن تيل شداد عدا ع ساتطل/زعيبعنتداخ يزعج بيبوناذا امج
 كال انزل انه اَيسإ نعول فوتيل انه ا اتت اما تااووح وجب ِناَذااّميو' نصير

 كيركداومشا ءانياالا مهل جلع اه !ئتل ناوطنالل او هان امن امو نيَجيز انعام عل ءر بج رسنخ ف ند فو

 ادن لكشأ اول نس والمال نر اخرة يطع هتدادبع دا رع ماقال اع ورتشنالا عل نع ةقسلا كنت اذا
 || لال ّجلَعمْش اربع ل عدجرال 2 بالا ةطالت اًحانصْنَجْزادْس ن اكرام كذامؤمنيملاف

 لانيدل انرات م لعمسا اهنع دار عدجرالا أك ةرافكفهدتيالغ نتج نقش! م يلع هدا ناؤاصنئ نئل ا مال اذ

 ٌنعِإَع رح رعت اه دنلع شن بلف زينا َّفلَحْر مورس نة جلف! غل هضلس م1 و015 اعد الصد الوُس

 هارون لإ هزم مّداىلا انسعشل ىلاه هدا زد هن تنتج ا عزمحو اع شمل اني مال بزع حام ذل امو زعل رعبا
 تسري مدائاقف مهاب ءاناقل غرين نمي غالم دا الملل اظن لذا مدالل اذ اشيل اننمتس انا انغل اذ اًمزعما

 ا يلكانالوايوطنالا ترا غن تورك مةااافف (همالكان لمتنا الايل اني ؤجو زمانا هيمن ضل اينما

 ”اكناؤؤسول العتب اآَص تن ل ننهشدال انشعل ان اهركوملاو خنت اسلؤوهتدا|مللكم غن اننؤفابتبج
 كانو اف لسفانباٍل عدم !الورلتف الراو هلم رطب تش ف لف ا الئامثدااءآتد اال معك: لعاف ةل كيس اومن الو

 علنا مما انبتمم ثيد ننال جإ كك ضف هنا دنتشم *:منثش عانت اذ اكبر كد او لان: هشداناف

 ئلأمَو وب 2ل اذ تلك ن بنمو نم تار ورح د الن مول ارثما متاكد عج عي نعم احن بتحمل ومع

 وص انهض مشد |ءاتن | مالكرجا لوز 'مباضصا وة يواع ملف كه ند اريام ممل دوم انتر نيف صب وعموم

 دنع انادي خير علان اهلاظ كانت ذرا انه كبش مكلف الكس اَحعت بنمو ال نلطف نم ايرط كو

 ظاسا ءاثنا ملاعق مطفي زمام التبت الك نلعب انصاضرحا انش ةراف بو دكرب ينم
 نوكجشم فاول ديل عل انبل كفل اكو ها اف وعم !لسراشتح قع طال انهو انحش انا

 ا اني جلع اربعؤب الخل اذ مز نعبد حنية نحن ملا سيب باطن لعبوا رشاتللذ توكل نكل منح
 ' 8 ند 01 1 + خامول اعلا از اذيم يهب اكر نموا لان نعل الي تا

 1 تنام ]59 زوو اذصطما ات !ءنم زعل اذ انف نات ناشد مغ ا ظ

 0 را )0 0 كف مم ص نمل كانك تع ا
 ْ و 00 هاف" | 0 كانغ ف زعموا طنجزهقمزبكت لكل بكام ؤنع) ملازاغكف |

 ١ 1 م لانريد اد كلاما نا دست هددت

 7 1 : 9 9 اانحا لسا لتنللحش ادبعي ان عورتجنا يلعن عتمنرمداطل ازعزإس علا بِ نعت ازعتح ةنفحوتمبملا ةراقكق لاذ |

 3 5 5 اصفر لت اءنعازج الضخ لذ عا اص ؤسَكمانطافان ين هونكلاو ةوةكو انف اعلاف نيّملا ةرانكرعشلاتلاف

 نمل نأ لتويلع شانها هوان انع كلان لعنعتن نعتعأكأتم اقماتمنبكادصؤشع ماططاو ثاللاونم مانادشلت

 _ | وافقت خواذطحف اود زماكمال اتم نبكاص شع مانطارنر افكت لع مش ادب عؤب ال افض فيزا هشداكل خنتع

 انج | نعت نجرع اكل نمر جوتإدع رش ادجع درع رجب انزع هولا يوم نسا ايش اذاديش اونم مان ازشلث ان ص

 | يلم طنا طوع نيكسون ءانطاقا فد طتم لا ةاتكقيل رت - الع هاربعب اعد هلزع طزربلا

 | حاس نام نإنووثكل اك نيكتب] كلذ طنجزمكمتم التل قوقل زا ضزاق بيزا اطول ادمنونك

 7 ارك الغلاة نبقي تعوما زجل ان تازعوع كك مان اضن جذل رع الوز اها ئلضأ|
 ١



 هللذ ( بول اذ ءلفكلذ طسَوازم

 نعي زيزي خلة زغب از لأكل ار نرغ وكلف ةتساد سرج مبشر تلا ورفلاو لاق ] لا اخ
 ا ةرمأ بس هرؤعبب 7!6بنوقل خبل ةرانكو ةونكلا لع تبجكيعز يجي عحاباشل ايل يعنيرعم |."

 ص
 ان

 كا

 , | (قلاؤ روع اطرح ار اؤؤق اذا ا 'لعنإل غل ان الق الاوز اعاطن ت الاذ نالخال العنب ونلا كول انهالثخا
 اططتبف انمول انش الزج كتف كش ار يع جاز عرس أك دحاؤل انتهت ا!ةدحاول اء لنجد اطال اذاذا امل
 كش كمين كلذ نيزهقد زم ذالكا نم مصر اريزكالكزمدنبلا د: ناك انؤكب كوه ةكيلطاتجملخ
 انك عن اربع دازع كلاب اًممزع دنا أكل اضذاة اعد الا ءانذا الاف امدازغشلتج

 لو اناؤاَص نسلم الغ فز تينل عددا عوب زعداجتالا أكبطحك نلعؤ نضج انوكلا نحو طنين عتمت منها |
 نعرجلا بيدزعتماكاه: لبن مب هانم فدل لكن زج مهلع ركبلغ ناجل لئلا ةرامكلانيجتلتا

 انتا ببزبك نيج نكلد تب !ةرافكة نجلا مانطاوزججب ال انزل تيلَع هش ار تع ها عيهزب نبش انزع يجنب تم ١
 دنيرجصلادّوزظاابكوااًواغصنبجلا ةراغكو َمطازمل ذبل ابلعت تاز عمن عزوكتلازعرلذ ولا كتهرب تع

 [يناواخ ضل !طج ازبكا نمو هد افك بل علم نعي ذل سي انزل تيل عرس داع نجت دبع ضعوب بيب بكل لك ١
 مالت زبد مارسوا[ ءاؤس 206غ انقلاب ايل اورانستباير نإ تس اكل ا يي اءاذس
 نزار م اكنبطلنخاو اكانلاهعين شل انين هنلخ نر ألم بص اكرم ضلال! هزج لا ةقعلا مان

 نيكالمؤشعمالط ان جمتيزج لعرب اباسل ايل فرايز ضبا زعتاوغتمزعننتحلا كبد قيزيبالف انصار اذ اتا
 لول تاب طنمه نفل نط ال اذ اكان انا نان اطج نيكل ل ف ءاطددجاذ نان اكدلذ مع اًبكش منبت ماش ا
 ل ةفح نلت تاذافكلاةلابحانب لول ال اكرخلا ندب لول الضام عض يطخ تلفون نب جاع اذااكنا
 اتعاب ني ؤعب ان عتاومص 2 عنبازجل ع ]كد جوزل ذا املي ركلل اذاؤجو دع هماقجواذ ابيل عدج اول حجب انعرتنلا
 رك لعتم هللا نافل مق حاط ىاياذ شلت ايمععت حما زنجالاهل لوم 3 نبل ةرافكرعملل ايل نب تنميل عمهم
 لير انننعزبكت نعل اةضزبانعد>ا ثيي عت هم أكز جيل تم يطالع: زعل ضم تنع نكي لاذالاظدجيوم
 اتكؤ دلع فت صب نزتجدهسشلاز عن دل مابا: ةلنومسنل اظن بهل ةافك فز عدلاتي تنال قرض
 اكس انورثوبرظبلوريررزعغ شبل هانا صفا ةراتكلا ًتضاننان أكسس الو متبل غن بلغ اهكل ةزعر عن انف

 زياككانلين ةوطزتخ ف تالازعذجلاو ابا اجرباجا زج زك ال نال باج اهئ ز عدل اؤسناكان أسس
 فاوكاماننالاك مظفأل او تصد الانزركدودّوعلا معو انهن سالانغ !]كل ازعزجاطلا ذه | اجا اا نع
 نزع انعلع أكبم دنؤمالمنالعت ذاك اماسي داشلا عع مننالو وبدي ناز ارج اهلا عني ننال ف هضم اك
 اكؤ دعو وسند رتبلف يطب تاكر لوب تزل تهشادتعان عمد طافلادزا خدة فانبانخبعتم |

 : ادعو اعزب د ارعوبح راع بيد نعب انمار نعدنبا نعل أك م اشلت امض اناتماتم اان
 هدام متل ؤعؤ لن ةقادننؤ |نبعفطهنصْو اؤلعؤ اوس بعضا ةراذكل عربجزمل زلت
 ؛ااوضزن الا ب ردو اهعمامجن ا. بلع عرطكم يجعل اذا نارا: ظل انما لخ ات راكدلو اخس الاف ةراضكلا
 موف مشن |نالو عت كن مهل نر تزعج لهزعنجح درع هرج زعل انيلكز خا ذعدخازبمع بيد ايما لد سموكم
 نا( ابا: ملط اطل ف يئخئخيللانوءاخان يسن ابدا مانا دلع كربلا ةرافكةنياتلامل
 مولا طط سو مزبكانمف عام طانر اذككل فتح نرجو مهوتكتي كاسل ل انطلزبب مم إن افك#تسانلا استي ج



 ربان برملا لامك 0 أ 5-0
 اة مب مصصس أ دنيوية عاتب ا

 5 2 لاف ضال بهذ انفالخزمءاظرو هيب مظفؤ ابلصز !لفننببر الا ءازجو ماما بخ اكدذريرضؤ ارقونكوا

 ادعالا سس الكف او حار ةجداخالخز مراجزاج هب عطقشؤا ب : واول فينا اكان يضر ىض سولو وضاشول انما

 7-1 رولان اب ضمان [سيأ| وتمتاز ]بل فلج حر َحِهَعَرح تع +الاراطتلا بك دل فني اي يعل سوت

 ظ 0 الوضح ار عياسلا نزال كر ا انين كانك مؤدي ما ةسياضؤسودابتتإ١

 أ بولا اج ,ارصالا | | نتجزعروكتلازج ذل عدل ازعتخ اعتب كثيد د تال ع ننس نبع ؤلاشالاةل هزات لع تارتع رع
 ا نيو هسل او رد ن ركع اطخل لا نيدعس جمس نأ توعد ةواككب اعيد نَيضهِإَتي اترالل نضل نلف عام يي نع نانخ

 ا دم الابر ص ل اع ليون الا نيف الا عبو جنبا بعد نكؤم ةقحا نم اّيال ةّمحاؤ ةراقكاتا لعرب فسح مندل تروال لوبد تكن انا

 رو اكس ند ترارطط الا الارلا راه انجل اكل اهرَمو جف مصاب لفت الشلل تاكاطال ةزملاذ ده لع ةزعتبازيزمتح

 نسا م لري رب نا ئص قة فارالشمل نجت يحق هلل ادنعيز نعدجترالا ]ليا فعن حل اذ واول اهل هت يوب لوغل ةراطكاهئافهتدا

 رك وعلا دوذنلا | قرعم زعبل رددتلا كل جه رعدش نادال ل نه باضالا نبل ةناقكف نيكاشل مال هر تييلع
 ب نرسل 0 جال اود: هز ونملالكل اضف ةراثكلاو ولولا ؤنعز وج شلش انما لين عمنا ند 2 عمت اربع د اعط |

 ا ل دعاوملاو تس روع دس ا وص يح د |تاؤزنفلا ةراغكا

 2 ' عوطللا(ةقز ز ل لع رشب اضم السد لاذل ذات تشد ارجع دز عملا جر رع نت تحل ا زعت از عد انبتمع بيب دعاظلاو ا

 ل كونهما: :رانكذق مالشالاا ف.تلو تمم عد ايرقلاف كوزججو داذو تش الثغلا4 :ر انيك ؤل مل الز وص ونمل لك

 َ 2 ننال د ا 7 ريمان افكور اظل زوجه ل حراك ضل اورج لاذ ت22 مث هادنعي انعملكات يد نالؤلافو شدو عطداوب

 اهدلجل داغر هر تبي دق ادعي ا نع تباتجوشلاادرابلان يرسل نعكجبلا يي نعرج نبت تبوس

 نكيرال الانف هنمومتججخن اةضومنغ اذل افطال اوعكدَعل افهل ةمنْض كام رجالف هومر ف ؤلع باعت بجلبتلا ١

 هلع هد ارزع درع ازَعم اح نعتبعوانبانعلالم نبت خازج ولا ؤم بنج ازعوذؤزبا تبدى عئلع
 نتي رفطز عيه باز تاب عنإ تاني ييزعم خا نبق ٌثِيب طم وون ا اذدنؤم فر رز للاخ هالو

 تلف جالو وعلا جير الاول شسالاك طن الا لشمرتم ناكا هوجو هقرلا دن عال عزب كل اذا اهيل مبا

 0 أو ن امر نيل

| 

 1 مولا ياهو 10

 زن ولنا سامه ادرج

 م ه رحل اكو او 00 وج المونغم او منجل امونعالارسعلال ذليل علعرع تازعنجعز وكلا تع إذ ول نع ميال مصب نع افلا

 | خب قل لا نم 1 الملا بكا جةيالتللا نجكلامهزنانزتلا برد أكم ملغ 1 ودلاديلع دا لَص لدا ود تاك اناغكلاذ |
 ف وول ني هدييخ لع ريتئاما» ثؤملاثدعهدجل ثدحن العلا هدّبعل ]لج لجين علل سان اهل اًسِْسْد !نن انه َنانإتلا

 ا اللاطف تدلع اك نادرا عطهؤ رنة مدججيؤنعلا )جدلان اك ككادتعل ولع تلاع ورا رانك م هاذا

 دا 0. .| | لَعْسادبعِيَسيِلَخاَعدا>نعبعياتانعملالَغ تبعي بازعتازعوطلازعج ذؤزرلا ابد

 | عد يصل لمست ١ اة ا ال اج ناتو طاق قلل يز ل انجل وعز كتير شإ اوتو قام ادعس زجلجم هرحلا
 نا نا اان ضلال خبز عدل اسيل هشبل نحن اب انعالانض ينتحل بمس اكلاذ ملَعَجاؤل انه نا كلن ركز كلذ

 نم درط الامال |... بيجي ةزجط تهمل ق ادت عز نانس نيه ادنجيز جولان للملا بيد كلذ تجكلانؤجالء خال
 ءالرص دينار شا وا غلاعال ف نعؤشن ا نع ئزار انظؤانكم ةراقكو هجاذ ةبفدرر عوز جد امام .ث هلا ربثّوَحْنؤلعلا |

 | يم م القتاككب ان الورت كعبتلا- نوعا تدسلنةلهدان زوي بايب ثقف نإ كل هع
 أ مذكو ثاشو نارام |. هورس /انلاتلاة ينضج مناط جازح تن علع بيد أكن ناك ع نؤلاد: ةرافكلا لكبير هاا
 | كك وررشب نست دس تاكو ناطؤب ال أكف عزز قنا لءان كلذ سال نراتلاو نجلا ةراكذ طلبتنا زوي كولط مبا لطم |

 علو هايم نسب اما | ١ | هشيم هدول نلت تاكا رسما دز ادن ةلالمنبدخ لي كل ةديجل نان فلز ماطييضيؤتلا- |
 ْ 0 2مااذلثآلا يزعم مؤ]كلا نزلت . شارع زءاش يش ارج ع عامح اكلي لغوي هرب وه نا لغاستل

 يلا لمفنال اب انما افك ع نما ةاهتياعش ادن ازعل اننا تيب نتخلاأك نبل ةراتك :

 ائتثتثكتثكثث“ث“ثة0(ة«ة<ااثة هته 1-1-1 ا ا سا لا



 م - س27 277 سس ل محا 7-5 د ميه هي سس يي يا- هه يبييبللبلل

 او مابالا انااا بتال ربل عم دنع عاربي باز انعاش يد نعام أك 3

 يا ا و ام يول تاج 3
 ا لا ام هع مطلة لعل اهخجاذالاة كتم!

 1 وو زنط جوج بي نيد نعت ازجنع كيد هال نظف النامي انيبا_ةاف نال اذ
 | ةله رعت 0-1 م دعس
 0 *: نيام شدا تاس مريع مواجع

 0 و رق |

 توقبإينساالمل افلا عمشد ادع ازع نعش مزعو ذايصبتعلازعن اهنل نتاع نت نيت حاز عراغتصلا ثم لتفاالا

 لشد كلم اناذاتمزبنئلإمال ذل هزات هش اج عي نكن بنمل اللد 0-00 :
 نيرا نزعلنلا تيد ؤعتخ زعيم أكك سنبل ايدكيذكل ندتشت َدرمشلَعف اطدشناَ لاذ انك انكتبلَعن

 منك يرتللافغلاف مالا هللا نتي ابنه انا يبي ىلا لوني ليتل نع تعب عش ارب عوب الشلف ذ غنتلا هل زعربرج

 نيو ميال اكاكلاة مزعل اوه طناالغرل نشل تيل تطرب ا تع ظ
 د وم ةبالوبنؤمش الوم لطي امي ادناكدل اذا فلج هش اعل انه مل ذا اوبمفاالف لان هان اع

 ٌداضشلل نبعْؤلَْؤا ذاشسؤ ادب اطمح ازم جر ئلالو ءالفشناكداو جاجا يمان منج تاكرل منج ونوال
 . |هبالصةباس واهس منامه لكل ةدلتل انلم يشمل انبم بس يسم

 دانا اذ ضان 71 هجن | هيل ربر توه باهطنع تنجز يتلا او لالع
 ةماعلا دادس اغا طنين إلع ْ
 8 ا سما الدم جب نوم الاوب اكاّماَو جلاد دكعان اك

 || ” موج اوم ضاوي الغول اطنص: لو مزعدل نيل ارب طبات م ازمير عدوي نعلم اعتب رعلع أو هن اولاكضيدلَو ل !ًناف
 00 ا و ام مولا

 وله ئاوملن دلل ابؤظملاثملَو يومن اذدرلتلا انه عش امر انه مها م اطنمش اا 0 :

 عيان 2 اهيا كن ابالاةرؤنشل اب اويرخأ مَسيمل اريلع هند[ ل م هلال سراح م

 عمي ول ةو اول اب اككءآز جازم اله احلل اودع اكتغاللاك ماضل ا اك
 يشف لاء لانها هانا سارا ةؤرتعلاو حيل اخييماشلا

 نعزفلا ومنو انطانو رعاظماخ اواو

 دي ايلا زيها ارزعلا رب عينب اك

 : 5-5 ادخل اضع عجز انزجلإر هولا 0 ل
 1 انو نكن ْ زاد لم نبات ذا 1 + ١

 ممم دل عاق قد ايلا اذخلاد انقل ذع 0 ا م غلا
 ملدا فلام طا نتا ذل دي مكي نزال لتاز جاقإ انه عقالغلا جفا
 ةدكلش ظلال رميح رص صو تلد, ايلا :ةلاشك رزقنا هاش انجيل ل لكنعإ

 00000 تميس سا ا بسلامة عمع تي م وسلا 2 حد 0 ب بباب ا ل هيب ل بوو ل مج ل وس يجوب
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 اهب 9 بقا

 ا ل وان 06 انضزللا (ييصع ا
 اعدادي عوج اوضر منن غيض ىفاذالباك اجازة ات اوهَو اان اول! ب ِ 52 0 |

 ١ 1يدزةريعت م وضا زو انا نان جرب العوني لاطن كرا هلل 1 010 كايلا ا | لي |
 ع ا

 ةطذ اع 5021212 هو 76
 سياتل لف نذوب 2 راعاقل ا يداق اطباوش حو ل فَ ا تف الت انين ناك ةمهرإلا| نانا لج - جم م

 انهت نانواخمللاو اراك كانتا ّ ل نع جكس ريفر راضيا كو 12 0-2 خم

 مالت انكر ميل 0 ماين اع اشاركم اطل اندم اننا اطال امه نع حلهتزر هير ع

 ىعر_ ل

 اضرالا غامد اومَلاَف امل 27 شات اوملعنل . كلذ كو . -- و
 كر 5 | ليون كيش

 سرا

 اقرب نقوس يقفل اي يشنلاخ الاب نيل وْ نقل انادي 3 تنال ران كه از

 تس السب اعطت ؛ نطل لينال اكل تلا سرع ان اوعدك راثل لزم احس ساند و

 اتا شالا و تانك[ ممر تذاع خان اور ويل اكمواناه ىا اود أو مل اهومسغْن اًنَيطَمِلا

 ةهتا الوطن: لوفر ج ]كاع نكد و: انشم كو وو هيد اكراخالاو

 د كيوي لمت خانت ثذذانأ له ]الادني ولاة وطن يلام 000

 الش اهنا تل ايار[ ] و يضايق نير تشلا وهده ككل آو عطغملا وعسل اوزجال
 تت --- اف بولطل ال ضالضعل لن ةبست ضد اوجذو ا

 جت يزتضل) فم زمام ةانكزبنؤا ضداعم تنهش امطار ابالغ دع نانو امانالاود ينل كر“

 رج رالايقم يا ياك اوت تالا تاز هالمنام ماهل

 قمل تجيه و درف حاف كتل 5 خب ا وذو ةدنتلاو خوه زشل 3 رس هرا اهمال وة اهيئان اغلا

 متانة مابب ولولا ناك تان ل القافية نول

 ا 1 وا 1 كل ل خن كج العزل اذان اءالمتل ط'ضاهنا

 كدا ان بباوت أ اليمني كئذ دول اننا اهبايتزضااذلكا

 اهلل كرْضَ اكاد مقيما دتداشلا الهو نم
 0 سال ب زغنُو لضوء ونيل نامت هداني نافلة زك يهزبأءاذنم تائب اي

 تل اس لا مانع للطب انما يفد نشوب هذين نيكل اوبس انلن ءانلكح

 ا وثتضااكلاوتك نعل طلال بابن تان يذق 4 اَهُلفُرْن واسال نم

 ل اميل انه نانا [تيلثه انتر ممسك يبل نو اعاوفل اعيهرب اضزيذ اور اطشل !؟ 21 ارشد
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 | كنك هداج يجر اير كا لباول اال انين واكس انمانرا الاكسنت انيندد نيد كيريليمأ

 | اهلل يمك ذاذادقب قلب نس انل لاخدن |سغؤم انيق اهتدن فاز زئاوانم النابت سانام
 اك ان كت لاكي رند صل هز يكن كذا ضالم نمد سس كك ة يزال
 مدافن بيرت راطاهني ومي مامن ئامزب مارح إن اراضضالال ةاكت اضاف زيالك كاثي

 طلو كت ايان نب دخول نال نايلي فطع يقع ول لسانا هانا اا تخ نك[ بالمس تا

 ثامنا نيل الاوت تاكسي آل طرا صرع مم د قران ندهن سان لال اق د

 داني "نم نافارا رك كاش وم لطضتزعنب نؤد ياا عنز اا نيكل ل ذو اطيص و غووجلا غبي د ذو
 نئدانل لف اربعين اوف ت ال هنو كذ ىوطو ا. برعشق امظظتن: زم وهيه مامر واتوب: كيوب

 اًمضنك اقر ادم للانةهارغرذكل وخيار عون نزال نا وانيإل امزب نعل لك نمالا وره ل لعد زلال اب نم

 اللا اوت بالا .عافنن مدعيا هاب نال نينيوطنضأ ا رذشلل نيؤ ا ةذ كنور تيل اكيا ذ تت الا دلع

 كايهاونو لم اوالنيد اف تل نيام مب يرفو انج: تلاها تدني اس قست لإ جبل لوب فلكر هس ازا

 71 كلتشن ان ااه. ضع كر ام ىلوال الفذ لطف انب ىلدألا امل نسانئيلَعَبْو انوع انآ د كلن دعا: تين

 تفند هوس نبه أه رإهث بأ ءاحاتافا فارين افعتستما تيفي لنوم تر | هر اق جم اا ع
 ابن جال ما ضر اؤلي نا عت اداذا الل افا الرع دارمي نتن اشجان جل ارز ىف ازعوؤ كز

 نااجيز مش الو هود اننا اتي ذب قمل بخل مك عضو ف ئجناّساد اوي انطف هز ئاجيومد انه وح

 نع انتنالاب (ه اه ض راك نظززبكك ل راكان شلح ب لوا ًاشسزكبي ع لةرسانلل ضو يبن

 هع رمل 0 ايي
 ْ ا تناؤ رثو ضال فو (للانم فويزمرضنأل فلات او عزم اهي بحَح ةىنامل ا ةنئكلا ذخر ضم الاوتمبم اذن دارا

 نلادنف بابلك] باوند بدا اهتل اكءننيت لالا نفس نا نضر يشب ذل عدلا نك رمد طيذكل لزوم خومزم

 "قال لايعشلبم ىاكلمل [للابطت تعري ناني تنهز بتم ةهرطتع كن لش هذ
 تي عاش عناشالا ةتدوفي اهب اهم تاكل اهيا الدرن اكتم مآل اناكشج ثيل اعضؤم

 هيا اكوفاثن ارد ديب اقوي لشن التالي زال جيزش كالا ةل ل العش طاير زا

 لمس رميها ]ةزش ارسم ليدي ايزجزن التل نضل نوعبتس موي لكغم ديتبلالط ل ازبؤمورتنخيتءايثلا

 ندال | زانكس يقلق هنياختالَععوطم ةاكل لف تزل اذ ل رس نعاؤنل الختم انابفبباهط سال ْ

 .ةزغوشاهاقارنعرئتبعرو قيئالم ندحاظسض اب زعزعت# نبا رياك ن فد نءانذشا وذم
 !ةتانرسإ داب النقل جز لاو جكون اخرا: بكل عضو ناكل هلا ايبا ادي غأ

 لام اا عتيل لالا فطا: توابل اناهاكدلل هذ. ل انت اطا وتس اهليكرضد الل كا طا سمنان شنتوسات |

 نانازرغز ل كين سكؤ رجا عزت كل فاول تتوق هيد ولت تالنبعت ظ
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 4 اهل اذ اوبل امني مشل جراب زمر الا ]بة ثلغ لكك يل دان نرءانيجدف كنز ضرالاؤلخ# |

 لل فاوطل افاناك يلا اني لاول شل إآحش دبع يف ازعتطعن بن ازعد ادع ف ازعن انني نبتججزعر جل عجل كب |
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 0 101 اا ا رس
 هدأ او نمل وةنعو تخل !اههو لب نعشلل اسال اهف كل سامع اني هرعيز نب اكل نادل اهيل انه انيطوخجرمم| | 9 ْن 0-1 ب اا
 نالانانلكبنزكتائالم انش كح عمساءاشل لها اخاايأل اهتموا رانا مان ةنخيلاو لف نزل اور ةزغم نط قرل 5 0

 ةهالةن دكت مالي كتتن شالو لعبد المش لصمَق لوس جلع بن كد قد انامل 01 1 نر ا

 0 عرس العال انوي جوع اللف طاجن ازكتلملا ل انلاغن ةكرابنشست انثي اذنه ةءاجالعبزمشا ا

 0000000 رب ثزاغ طخ دتللذ تان اهتم عافاك لل لئْسواهيذ مر ءاهجرما

 ندد ونال يذ كلمت نؤعنسترب فوط مب ناووطب دامس لامفالو تضف ثيزعتءاذإب عرضل طعيلا سدا شل ! امل ئ 0 روف

 الزيغ لزيت مد ةهض كلذ ان[وهد تبل انطذزلا ان ل ماجن اخننؤزغنم ْ نس 3

 حافل رز ارز يلب بماورهدعل اك اضم اهلا مسجتلا كل ب م اوس كباب ثقدصْ ان 900
 مه

 دخن حوال :وزعب اذ افرتارؤجشل اذالا الرب ةرتف ةرتفاك واجيب الخلا راطاتءآن /مزهلااظلا| ١
 8ع الم :لشفلتاييجو لشلا طيإل رع هيببز عع ج كلذك لدي اسنؤاصلاباسَيمت نافل | ١ ني
 ماتيس مين زل "اال نوط انزل ةج م تنكلوتراشلا متاع ادعاء اسمه ةناقزم | 1 00 ْ
 . ملا انررعدلل <
 اذهب ناوطلامبس ناك: خافرخ ال |قهاش ل اهنرخال سن اذا :نعدلاغضافال انثي 5 0 9

 ل اهفاختانن انهيلع تدر َمدالدْيخن !ككللإءا اًنلَحْوَءس ان نال امنْثُيمل ١
 و 7

 وطنا مايو ولغس مع بسك نورنا لغاز ل امنوا هشاناش اغتلنتتن كْنَعْت
 ْ . ا معجب جي حل

 انزع ص 0 و :اضل اودح ماكانْيل ان الجمان ديا اكان ل 1 دهس 1

 اومَمَماحاَبِيَق ن0 ان ِلانلع سادت اهئ يل ازعجيعال يمس لعن اجت انتزعت اجر ٍدَطمالاعتاناوعسألا
 00 :ٌدموذ سد | اناهماذان ءلْمفال وع وحث واذ اوني اب اكضارَج نصا اًودَج -وزيعكلا

 لاؤرميبل نراقب زعننخما أك سيلان ادقيتج انيعضتتلطارتزبنم نبا تتم مضر ب تناول
 شاش مؤ لاا هزغالا الالم واكو لف مد الع الست ااؤسد
 «:لاواقدام كب يشدانا اياك ضال لدتا قل هك لمالإل لتتعلم
 يا اهل شاص شال سر اخ لانا دعش اتي عزت تزعم اخنعيب نعل [5 اه خ اهلا
 ياا ةذ10 ضب إنظ كاف ىلا ا

 ا .اد موكا اريخلوسن دير ناول اةكوتظناد الو تولوناذاناكخباياَعَرَهَوْهبَعَحَسَو عَوَكَمَص

 5-2 مزح لذ الجال ماو ههه اك 2 تيل اك سْونْخاَل اذاكلوه فان ل تثمر لقد

 0 مم و امد ني الطمع الا داما موه ضذ الا تاومتل لاح
 هلاك شالت ش نيويبل اجلا .نانرخالا ةما اوس الرسام كاهن ل تدشن!
 01 طولا ناس دسم اطل اكو للا راح جنا لضم الط غن رمالا

 اوتففم دا مط اتم مب م“ لاكش اند انامل اًناخننل .اطييلوقداعملاب
 كمل اولَخوي رة يت نرمي اهيفيره شلل اداذ ريعطف هد الخ اءابطر ماذا ئه مانا

 باطل ا(لايلارشسل ا اهلا طي لواط دج ونال اهرب الوانه لزج الئ رالاد

 2010 مساس اكئ د دعاسمإ جلع اكتصش ا ضب دزكس اذن ن وفشل هزل ءانرنزالا ا الوسام اهن
 ْ لانا مشا ةزاض اتش يان سالي ىضتدالا الإ العم الصم الويلان
 رحم يي ضال اتاوَم انما اماما ا هاجم تل ازد اس انيضمل نزهه ن نمت نللثزكم ف هش ثذانتسا
 وقل نمئلانع انمق انت نضرالاتناومتل اعل و موب اهمتصزكب هدرا اناخاجت دجتل نرخ باع

 ا شاط كداب مانا

 0 اىيلرفل اكدنللا
 2ك روخلا ]يا الامد
 0 اما

 تاوهج الخ ملا ع
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 تلا نرحل املأ 1 اك
 0 - 17ج نودع تىش
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 يارب داس راذلام ]ليس رن هندسه: كارا ام ا نبتجا تحد
 0 اللعان نا وشب لستاللجلا عجز لشي فزد ايل اد اهيل يقرظور تقع أكلا اير زو دم اير طنمدني للا ووكس نيب عضؤم نعل
 عكر ءاملا نحلل اف ملدا ر الب سندا نال أو قامبلاعن اهنش التكيكت مطله انمي: فر .كيرحا وذا ودمي

 راسا رانج ةتراطرس دوس رشا ياللا :

 اهف شريم جيلا بكرت بير اننينةعد
 انا تش لالا ركل ]شن منع ومو اخ ارونجب انج اًماننكلال نالذ نتينخا لنلغان

 ايداع كاهل رح دايز هنا دماج
 | اجالاك_ نكد: نك[ ايل دج وبا لاق ب حكلانا'لوتل دنع اف بحكل اناهف لوم انذهاتسانلع مج باإ ل انف
 فيما ضاوم نلوم اهيل ذا اةيارانتالق لا سو كيم
 ديل اذذو زن اذ كل وشر هيل اوضة لي وضرالا تفاوت واتم ةنرباك 2 فل نتا :انلاؤستش لو ةكالودستكلا|

01 7 0 

 0 ١ 8 0 ا

 ميغ

 وم + ديجلاو وكري لؤشادعخ باث نفابوا هوة زياعنا 3: هاذ عين انخالا خر جرّومو ملل دزموهش

 7-2 نايكل ةمزليالاب لكلا يجو كمت نفلاندد ياي شالانا اهيزعاتاور نم دن انتل بلو امافزسكلال انقترارلا

 يع الاهم نانا موو يلو شلات تالا او ملل ايي از اج عل دل حل اري تالا زكا اكاث لافي

 تعج كر ١ رق زرويضريتفاش إي و غزالدتل أك نزهالم تعيان_ئانانإكزلرالاتناثثل
 عر 2 ا | | تالا طارنح و ازغنلتلا [ك3 نريانلل توا شكت وأشمل نوتات نقاط كوتشس هندي :ا.ةزيطعيتكلا لع

 < 6 < | فاين عذشلا اه دافعت اس هوس نايم

 اكرم شل لكس لع لوط [ةلل فيش رع طاب نت لزع لزعجا كلا
 20 . ا

 يك . ”ديظنام عمر نصل ال ظتلاود ابمتسككال اغلا نثر العن ادب ب صيجوعماط نيسان لع 0
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 0 ملف جاوب اناةفاطلع |[ يل ل لل اجامل اظلاو
 ثاكرتب اان ظنن تل هد | ءاهتورونذ لها هغا غنم هكر نعود الشاشن» هءرحوا نر قرض هز عكا لل ظ كا

 رضع | 0س و كهانبعب م ا ٠ | قتل كلل نان طالب ومو توب ذل ازين نزعل :خالطا تلف
 انآ ب امدانعرمكلا مل

 0 0 ج - ١ مامات ءاهانربلا ١ كاشي احلا 6اخختا هنا ااا زج كل ا

 ةطبرتسل سوال يا سوم اانا
 2 ن0 0 أن قدا جوا م تدعو تلا

 "6 0 ةياقا :1 انش 1 حا اها ابجتمنلل امته 1 لح الاد انيك شعت هش اج جافانر رم اعمال احح

 ا ل ا ١ ياي تالدتا تاناهت لاننش نوجا |« وماسسمل 000 :لاطت وللا: لاوجبخأ /
 ْ ل م 97 01 : اهنز خاف دان انك نور نمدعكا يل امحال ان خر | عرقي ْيقفل لق هذدوا يهدم اع 5 ١

 1 زا 7 7 ويد لاروع يهد تلتلاوبقل ا اسات الاانلس لعل لينا اانهف هن لن جيرو جفونهشد ل اون
 0 0 ل را 1 اذك2:بنكلاناعمرريدبنكل عنز نشرالاند اننا ابشن كرمانخالانتطاق لاف: الخ يلع قاف زعم
 5 ( سا, | 1 قااهيانالعش يم سوس واو يع ام تسلا

 :رل شو ُِس مدس جي دسم مدمج

 1 غارات ُ لانس العش السترات تشات برشا قا ةلااج
 هلاافانه دك اناناندد 1100

 0 رتبة زيتخ ا ستلافوار قاتلا
 / 0 ُ جاصفج عرج ازرع ز نب وقعت مهزلتلا كسب رانيا اختنا

 ل 7
 م 0 0 لاذع را فناني تيك يال اظاوعا مالت جرش آش اهجعإباالاتانجا كام انكمونوزجلا
 لا رالانبكل تنال نط هزعو بعقب نايا ن نط زيت اناناؤتإت 5 هللااهلمجانكم |

 5 ا 20

 | نسل ١ ب تحسس 2 0
 ا ا 9 3 1 3 نوم 0 ل 0 د ١ و 65 97 ا

 ا 0 ا نال 7 ا 5 ورام معز لق ع
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 كبكباتان ع ل ضفاوفف غري د ملا ليتكير ضنا انا الالي ذانا ماني زج توجت | ه
 | نعجامتل السم ب ازعل لزب ز عو معن باز عنف هل ىدمول ل اعد لوب تؤمن نيل لعل ان بتي نيل اف دمع

 0200 نمل كابالا عتتل نلت اف فدي لول هيلكس اهبعإل ا تعمل اهزْجد اخ ن نوره

 نم اف فد نمو ناوبد لزم نت لرش ان ّقمنم اله ]شبك د :انل انت مل اع 7

 نبيل هريل ا: يدلعش ادعم لوجالنل اذان نزل ]فا تابع :يزوعب اهتوم بيتا جفاك
 ٍناَعْسإلَصْس الربا نياك زال اتخناز هنت فو: نوال لاجارخت لض ادي زيت ااا اميل :

 كلان ريل 7 وار كهل نصف انلاانل إل ابانلانلاهرانزه يلع سي كاف وإذن وسلا 1 دج 1

 مار جن لوني نعمل“ !تلادلسن ةمئالغم انجن ادع نبال اكل شاش اع دتعماا بل عاورلا 2

 | نمهبغد امن مئلاربرعاصلا بيض ال صمال هنلخز ب ئىدء وشحل !زهظل شي نا قد لا عانت رارشب 2

 | زكمل نلت ن العش اتسع ل خينالذلااليز غب ضرغم]لم 5 عخنان غمس ان عطم ل عيل
 مرح | رج نذل اره دنل انام رف هلل اة:ولمصؤلا اذاماهن اضل اوال ||هملت نين: قلما مرحوم لوس حوا مزح

 | موو اعوقوكلا مرد تالين ةزذل اونؤلَصنالاونشبا هي :ولضلاو راش هلع نقال عا -
 هوت فديه نإ بيد تا زنمنذلا :واَصْتااَجولَصلاءاشلاططننموإلماءعموس | جي

 | ةولقاالشبتايتش اجب عيا زمسالنابرقعدج نرتب ةينعدب غران هلأ ٠
 | كتادنع لغد انزعشراعزز وزم نعيلتر العزة تجامع مهنذل نقنبكسومي ةولَص تل !راهنف ةؤاَضلا

 اه 5طن بيجيزسم فاربع ملا رعيائنرالا 0 يسم جو كسلا

 ان جتاةدولَسلا اَمقنعانانلاه اوسرلك لاذ واصل ال شل اهيلاعم اح ىلاكتل»ل انامل نزل ارعزاوفض | |

 |تتالاسدلا لعين عْفَعلا كوي كاش لجان قناع  .غافدو اولكر ا ننوكيس ككاو 2

 ىلإ هدين] شرج انعضو اش غشنا التلال انإ| | صعي

 | و :!ىذل الان اتش الص مرا ماغم دنع نا كرفزضمل اف اذ
 تيوب نرصد انشد الد نمر عت جارط تهل[ تيبلا

 0 ناك ببر ال ميل اطل رج طيبا ل شفار تدلع و اطل اتي م اد انخ تيل سااللاظدنبكلا|| | مران ٠

 | ةييطتد مسن نط تتت للا اهلا تعبان اكل ممن عير لمنعتلا| |, مر
/ 0 
 ظ وسوم 2و اف اكلا تان ماكل خل ارجملابرب نواعم او وحيل اني تاي تلاكى اصل المد قززلا 20

 ضرس وطاح غل جرو زظلاسل يهتم جنجر سدا أك يف! جاصل لنفخ
 |قتم اهالي ابطال زن كمال ماها ةممزمل اهنا عملا امي علا طر زير جلا َ
 أ مس بساع ا ول ايلضو :داّصاكو ول تالت بجو لآ

 | فرورجرز ساب جيلخ منعياخن نعزي ا بم, متم :ولّص ل ال دعت مزلزل او ةؤلمل ن امرؤ رشا الا ل

 1لايريثب هنيئا زيواسن الان! !ديتشرل تشاالومف تكلل اه دنع نانكدد السن اعلمه رش اذ نإ -

 | دلال نضال قت ير شالا ضاةايارس هيغل ةكدوترتض نال بي داقاعا |. | قال لذ
 | عضفول اوله ثلا ىق ذل لوقا زن جاده جان ال اف ذواضلا سو مدا لعش ابان نيكل اعضؤملاوم شنو و .يى]0

 ْ فاوط نك ضنا الما الالضف اوهف نينبل لزيت انة مطا نت اوم ثيحم ال لماع هجوم افل طين ناكئىذلا 0 9 0

 1 وتعبت لاتعوو س ذي هسا نمل 07 ل
 ثافو ع انل ةطنتتكو اقلاتعإ كرمال انج ال ارمي ةواَصتملا امم ةواضل ات ومن للا 20

005-39 

 9 22ج م اهل 0 -م٠س ١ رحبم ا >< حلا ير

 هي د عج هر جب نور 0 2 ا جو 9
 ١ ل بعمل 0 3 . 2 < 0 0 م يحتل ِ_ى 1 < 7 هج

 .م .
0 ٍَ 2 



 نيد رمي لانك الإ انس فمر اواهبف نوكت نمر خلملا اني تل لف تنعم ارت نحل اكرخالا تمل ل خوزشع ابتكك

 افا تاهل اكقتتءاللاداّهنالاتء لركن ازبز شل ادا ناكل اش اوه هيدنك قول زك جن ْرَص
 د نال باب اخييرجل الط رادص وه نه (1لر لجو .نانعن ذكي الا ءاطاوس اف تنس ماص لديكم اص
 رشم دل دخشن ركل تبن مال دل دا رف كبي سرداب زل شل يلي | ابدا نو لص باكن ول اضن

 تاتي ماتلطةنداجن | ضف عوترلا» ا هخنالال نس نال رتسز اءؤسلكرس اومصعو ضمت نين عش توف ديار
 هديت كنار اين نضت انامل ال ا.ّت نال اليت ف سرر ظل كبس اك دابا 00

 ديف ىلا يني اونو اوملطنا او اكو ميك لعام تاهو اذا اناكم ساني ادرج ماد يزل ةاعالكس ولكي نازك اهنا
 نيلي خل او اضوزلذاوناكمقنالحر ملؤنو اهناره ال نابل قانغ لن زاك ويد اهنا ع
 دب كيب امين شلرخإب خوفو ىدزيو درطاؤنل اريطحلا وم( رشبل اكاد, بوو! كل اعتدته»
 | هطلطما: يدل الكت ناخ نكل راجل بحل ضدنا نيف تم انيس اع اكقنل تكلا رام
 لانها تضارب جالا انين رن لمان يفان دا .:ليايةزم عارم اندحان اطر الضال ازكآتشف
 كال 1م كل لينا هناي! باك انامل طم اجت قمل لاق نانا امنت ال اظغدل انن اخي رحماقتباد زمج لن

 وأ ارض د احم دال اثنتا ىط انام خرمانل بابل نمد له فال اول اقيم لضخزعرانمل نال نغم
 اهيل ناي دج طاف حت .اييفتسنل انقل انمي ثق دهو م ْةدذ ُثيبسو مئات لع نواوتت اكناككد الاف

 كتنقجئ ابانئق حاول اهيل, عوح وري نااونام لانا ذهوتاضا اذن خا طنا افق اتالم اناعءاملعلا

 ل اخت كلذ اكاتإباصاعنا لعزال انااولاموتين مدصاوت ميت خوتس اوين لثاني ان اوشن تدع اف كن
 اول نيف نمقو ارث ع اذه دَص ل اهنجتل | بلغ زب ]غرو رياك و هله لسؤم كيبل اوهشدأ مرد بل انال اول افخاذنه
 لاول اريل اء ان اكمو انني حاد جن مج رغم شنن ثني ل الئ ك ندر ناشبا ض كل عريب ك شفن ثنخ

 اف عانس ناطجئادلجب مموج لكم زي مالتلا ماو انك ثيل اف ةثمتهل نظام لاف اش
 مهو ناسخن نمل لضارء اوف اهب لزتاف متندمل اولا دكت هنورطن | مش ؤحولل يدوالاف العالاش رند ل اير سدد

 ىهنو الى اهن عيا عالي وب رمانيبكلاداذا اه تيفل لف لا يي سو ءاطالا انكار فو اكراطنألا

 خاتمي نائب طال جا خلي تان دوو سكا فاسو ستار امشاموب

 الوان وكيله ماع تابعت ميل انهض فما اهزيؤط عبث باطما لافي ن اكو ماظن صتجومت فال تثسل
 ن0 هلل لوطو يد عزان جليا نع عاد احسن نيكو عينالاق كن كللمي تحل وتل !ليلعز م ناكتنكاو اك
 دؤؤمل اكل اهلل نيلصي َنَتْدَ موقلء انإ انكي انافل اول يع نجي قرانطغملا عزب ثال يق انش ىلز شعورلفا

 ىناعمحاو لومالإر ايزي تف اذ !اا عال ختنل الضعيف جوي امير الغاللؤ شنو طضنل لوهدطنفج عم اذ ويلا

 ميا هارب يلازعم ا قاطو ناز>نبز عز عريجج ازبارعتازع قنا كانا ينئحولل الع صتوم رد كلب

 4لئل ارض اسك ابلطل طن جون اهوفانس الط الل اءاوزبكلا عدم هللا ابك ابحانعاقا ال لات
 ناجل ل اهمتءانذ اج كانذ هول هل خر وهو شا ف مظع واي تس اذه نإ ل ضورل نذاغم ع نذانساغْمِلَع |

 منقل افضل موال نال غزت ةءانه درزن ةراماطنانتضان دياب عارات سانا اعدام

 بطلب ”دلءاط درراناهل اجيب ارهلن نارام !ةدينل اللذا تابآ طل بحل ل اال نازؤجلا |
 ل مناخ تلتهب ريل كب اذ! اهالسامت لامع تايخج ادت ال لان تارك فدعا لاش محا اظل علما اقاخح |
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 اكن انزع شن رحل وجاه تانم حسب اللا هريطل العش اشيل د لقسم ادمنت متل ]كام لك رجا جاون أو دادافتمسات

 ياليل ناعا ساق هدول جرمان في ل يلدا طامابزتازل ىذاغأ
 قزلادنجوضتو حب تاق تلت ل اهاذل |قتارب ىذاجو عطل اجد سسسكس

 انكر كلج امص سك ا: تجمل ال ازتظافلا” دانس اننا: الخط عت اراكأ

 ساما مجوز املا الك ةيلعش ]سن انسدْعل يري انضموا جنم
 : اداب اتاي بالاس نان نكل نم ركل .اعانص 0

 | هبنفت كا عزنكءال كاي ضمإ]و كاتس نم ] تبلور اؤمن هسافوزت مقل وسانلل نتظي داما الا

 مما !هوم لل ضل الض ناكو نإ انج ندم اهلانلكاةروكزا ف بحال ( يه قنوزف ناكامنخ/ةيوكوا

 هب نعناتنإ نعول فمع 5 مالو ع ا نكل] نهم كمأب ا
 اه لجمع اناددانا الن تزيل ان 1 ئقرتلماهل فاوذ دلل نشب عش ادن دير جذالاث ادعت ديعس

 ظلم ماخذ | رضي طل نأ :.ئهبنتكال اباونانالكمل انبيط متل ]كاي غل عسل اني عفا |
 ذوو لالا غضب هي مولفأر رشم دال مضيم م فارما شنق شيا عضومال ا. ناو حيوف 0 |

 عاشت مل 6 مانا الغل انجاع شال صمَس لود لجتن نجل ابزمزختب ثالوا اودي ثمن نوكيناداكتخ

 ها ميس | حم عضو ضو 1 ا

 بهز غزنيكلاناقرلسق تعد اناهاختيفاك خان فهي اك] تن لال زك( يذق دسدم اهنا م, هوست انغ

 بكل سعب نا لة تن د الاف تير تلسرل !جعش امم ضن لنغتلل د تاكو [يض هلي احن اكره المتر ١
 ا :بوةع مول كزؤتن الواح اهناَوعَصَعن ااوفامخ لل جرم اون !ناهنن ورع ا ليزيد اهونحم ا

 ننسكتاو حلم جْيءاَح اين: ل رتو نيكل طعم كفك ل زن اكنأثإ ىجوبص ! امره 2 نكد ْ

 00000 اكليئزال انزصرلا اول اهدا 1 طخسواوك تالذاعاد انليرنمتثلا

 تانلرل اامالد نشل لوطا ةهزب لاين ناكر تونك لطي: بش لزلز ماش كلايلت هسا اهضولا

 فْنِلَعَي 0 ايا اكاتيلن يسن وبيج راقت اة وير عتادلا اواعاند ن تشع
 ءالجاعشإ]ص شال 110 «لخا و اهتشاوظ ارم حب 21| ضير عم هب هبافز :نكلتمأكلا اهيرعشضد

 نشرت ]كر امل اني اهضوورل ناكفدد امل انك ضخ لات ءاددذستف كَ ءاح نت يمال اذ هاول اَضأ ْ

 باسفو موزخو نم يعل رع نحو أت فعل ادع ند سلف نغبلطلاب ل تا اكرر

 بتخونالا توماس اهنف ديف منزل للم ثب ناكدت .ةؤاقملادئلع تاع ضوم ههوعيذ ماب ىنع

 اختلاف ارز ايزو اد نطير حان لسنا خي اه يل يبذل نمل ةشيحل الاانا لت هموت
 حي 'الغان انج ابنخ كلذ عز د ل ةاوف>ك عليا فد اص ءؤعانباة تل ذملبشو منن د بشحن مننوكلا تا :افدجوت |

 : ركلابنل !هفوطتلا ل ضب اثو ل وؤمتس لذ امعترأ از ان يتسم ادا يلي ير كلود دب .اًضولا[هو ك5 ا

 اهيل بلش اة! [ئل1 ان كلل غانوتل امد طنتل ! ان اهيذ لم اوي اًعنادرور تشل !ةءاضنل ارب

 ههاولت اك بالعش ادن دارعن اهنا جزعفتتلارمو نعمنيارعلع اح وكت اني زنك, ييلاالخاد

 زال كلج انف اكل رز نبل درع لإ تطاول اذن كيبل اج فائق ماسر اورل اهات لضأ
 يلغي جاز لع رعت كه ىاقن لكل كاع كار شا فوت ناك غاز اد فوري كد وسقريالا
 0 ناودادافامياني لاو اضانلناطيابتر مانل لينه دندكلا جاي اكد ال ل اغتيل“ نأن رغما الح امورعأ

 تكل انه سائلا كغ نلاععسفامان مز ناك واخ خاذجاخلنان آه اذ انلان نجم

 اا دع زسكلال امينا سس لعدم نعمت الاه خخ أ مافن ل اهيسارخا انعم انْملسا امم ثذعا بع

 دمججح

 ا

 لعل
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 اطمءانبل لزم اناش|عنمزان ينك ل لانسب كلذنيعقمل اضن سجن ىلعل ؟زهز* جا كاف قضم
 كلل ثان 2 اكتبه اد ير دبلة هيلع بجاد ترم نب ىلانمرت حاج ياش اميل عنيت ىلع

 اخاف ؤرتةراللؤش دنعتعا من ىقني للا سانلادشن هرمي اثر دال عيش: زحام فينا سال وكانا
 لاو اعضؤتىلااونهاوخ اورج لا ممعن بزعل اناهزخين امآنرساسالعضونإشلا اهلج لع امال عج

 اوصف انك, نءاوعضل اننالعنلا ايمان مند بالا باهاطغ يك ماو اطاطنن هنا: يوعذ وع نص لل

 خضال اج اكعد تعب جل ديلا هعْضيا همز مله ادا كل نان موج شيل ذيل ايما نناطنح تس! اهلءاثبلا
 | يهرب نانبب ناك اهو دوي مضصؤم دعو نخاف يفرج ضت نال ذل يلعن نحنا لعل انيكك ابْن

 | ده عدع ' (ه هيداكااموكاموْس ااِيِرْعَن اءعزواخنتكَملإءاَعانذ َنيدشعَو ينضم اواتارذ نيا لوطلا |

 | هياباهل ناو تدان كلم هرب يعجل ناكل انااا دنع دل عانب اخ ز« امر حانجز جسم رع
 نو انانعطيدلنعمورد (ك اًءاذذ نييثعر سس اطان اجلا اَمَهَماَء ادمن اماهعن فزت نش ار: عاطان
 َ اهتكل زينا ورشي يؤاهف فس الكم تع ذات د ثسؤو تيكا لوط ناكل ان ثلا لك هارئسفاو

 هللا تكمل نهر اذررمي فكرا فخر لغو >يعتع [ك اذ يشع زب اهات اطال
 بهذ نملوش جراخلا جرجا نتن وموقسسانل اور تل اهل هومر جل لو شم اناوركدأ مخل انني ابك دال

 | اًْلِطم نن ١: تل ننوكين نوف امش اهايلصا::لض الوش عصام نالناي ىف لال ان اكموه لونو حرأ# حيت )يتلا

 ا قخل اطل ننبلاد الجدر ضةونأ ماشا نكمل نب به يك عليم انادانل اه
 الزمن التعنا عضل اىلاءد زك اجاكس ا موس انا(: ويل انوه ىذل ن كك ك انتل ال لفل ل وع
 | توين عنب راذقمت دعا نكتذانا ل ض لا ظ ماشا اجت اككنأ لن اكل اهرب كك نس اثل ال ان بال زعل الا
 ا يال ادزقمي ل انللب سدير ء ينير كلا يتلا ف[ سم ناكملادل غلطة دة ساتر انا تالق
 . | ..|لانلنلا هت ننودضتع دلو غشالل بطعن كت عنؤجيف ا ببي تنسين تلال ابان جفال

 هاج الد ديعطم اب بانعبسب دل غصخب نيم نعزي و سئس ا رتل غن بابكماذلا
 | ١ عضوهايتسو ا اطرشانان ةرككادج تاس اللول ط سو نعال علا ستيل انر مان اذار شل الع خاتما
 ضال نينيل اس كيكِلَعن احلل اره هر اننا ىسنايب ىلإ اج كد جموس (تلحطر لهل يعرب اؤلا
 برهزعرتت دعاك ودول وكل فص أو ايائاعبانل ضال نتاج
 نك لؤي شل عضو لقال 1 كلايلع ار يصا/للاسل هركر غال ادينبس بازعن انيزعمعزئؤ عرج
 ليقتف عضؤت خدني اهدابعل لقاقّيم عضد: حق الوزن ازمحرخ ل2 قال ل بغ زل قالك يخف عنمون اوم شعَْلا

 والعضو لاهنت انحاء عنمبل غصاو كاف خيط تاو ماناف ثيصفنتس ادا ن0 لف نلت كللاشس
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 10 وس ودصرلا يبيع

 انهرختالك لضدِمَو مرح لويؤهو يزال اطهيج رجول | جر ل سح عانبإ ليوا ل خد لقزغمونل اليو ح
 وعلِطَو دوبل الل م ابل الان تاليا ينعم اررذ يمل اضع انشط يل اةدل نا "تالف

 اكلت اهيرِج اهل يو اهراطف لن نيلا.نسل ويفر اما شارينر يكنس ننال نزل اهركل كالالك كني لور
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 انين نكران احاوهن جنك كين انمنلا عونا ضر ام كل طل نع مي اناهمضاوم ف فوت عضاعطو تفر
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 الف لطم ل السك ناكل انؤلج غيبي داوؤمن م ةزغو عقزتكط تشي نو. تلا نات اهل ةاختس نير
 ١ اتا الي لدي نمع قيس حاد اهم فيتسد انتهز مز5 الا ن ايبالع نت وطال تمليس تسلل كل يعم
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 ذنبا شالوا كفا اوك يا لافئاط شرات نال طنلاننؤل لف نفسا رن ثدملا امي رخال
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 :تموكس نومك عمقل ناكل فلذا احلا نوكن انسخ امل تل مداخ َترضْوْلَوْحد ااه ا

 ةراد ايلي[ الإ لارض ل نشل نادل ضييز كي نمل فران طغاضة عا ول زختا#ب م
 لا اكّيس لتس ماخاب اذ يس 1 كب انفال شو لشلا بمب منوه ش منيا |

 خلونا لويللشم اسدنرو ا لتشل انارجش: كك لف ثدحاز ضل وست اومن اميل انا كشب [ريضمس ار

 (كئاف يلا بكل لهاا اذان األ انقاض شاعرا نالاخ لازم
 مدار امور لسبع واعيا اهيصب فن ترض كبر قربك ار*جرخا ْ

 نابضف نونظنن ابوتميكل دثم نام. نكشت اهلاش لح اهربك تل لاننا انلحتز عسا ازمكلاتكشل 6 ظ

 مناد للعفو نعد اطنزؤيشلتلا 59 لالخلا لاول ليج ممن نخر الش التصاذعش اق نير
 ورب 5 ع يمل 2

 رع ص امي نحو وف عل ازعر اوفنص
 دع 2200 سس

١1- 

 هووكف

 نعت مرعب نجل اضف 'ببب

 : 00 قفز يدا مال اش



 ىَنص راهكإا رض

 6-3 ار مج ام تسال اع

 مكن يخل عاتداول اناكسا

 ها ل ءاما

 متلعدلزعئردرعدنا

 نهعان احا طاووس

 اراب ع

 مهطتا رع 0

 م كانا لاح

 مة

 ناونجرعوموم بيب عوجتل لل اعلا نؤشإدن اف جنان ككشت نتا ا العش! بعون انامل 3

 2 دئكلاةؤفران يي ءارسالوتقب ل اهيتن ايلو فج زعره نع ظ

 مشيالعهشادنع ىلا نان يشل كير عطلاب تاز زعل هس بي [5 مادي ف نك ملل ءانزحالا كا
 20 ذب دنع اناس نانا تؤ كك اقبختامسان دا
 ةنعزّئ بعرعر لنعقم ل ,إ تبن بش جز شعرت رع نقلا زاك لباق ومن ل)خيلاز وع

 لح اوف صرع رع نمل را زلة ددازغ ةزيضررلاذ الاطلسي: ا

 فارم اكان ذليل ىناكانغ اوم هشاداإ نكن قا نال انا خل اياه نسحب انجن رعب هت
 بح نيل لرعذتلا ثداع حاجا هرظنا اذاعزنالثيجونتة لابي جل اهم تارفو نعرطد ام اوُشثَحَم ان

 اًبيشساناان لصف بكب اين انيالسي وريد عش ادع اللاسيلرخنيدل اللعب قالت نبال

 تفيلعذشلا كوي عيورلافمسان خيا فد أو لا كفار اال نيجي هزل كحال ويب ضلا تل انام ا

 لاهي نعزي عرج راع هيباعذحا بي ريدباناناعذم تينا اغلابجد ا: نموا نعزعأ
 لمع وعلا كج .ةداييش كل رمزا ناو زك لوح ان طر تزعد خاين حال يال وصل كل طيلعه ططجعاب انتم
 211101006 دع شاي يسم تنافي اع
 0 دانس ع اتا ادلع بع داما

 ْ نا كرا لعش اءنع ىو كن 1ل اةروصن نر ئن نجمي نعي انس نية يزعم ن مير عن ]نب دعا أح ْ

 ا ممفلةتارنعو عر كك ن مظله لزب نيله نع ذل كاهل ددلاذغ هي ىدانت: ف اباؤ تتقغاوأ
 ري نع دان عينت ١ لسع نعوسوؤ“ بي عدازخزع هبرعطع أك كان رش الزكي ٠ عرسال أذ 1

 6 انسانا اناا تيدي نيبال اكد او طل ثني فلكل نإ تالق هه نع رع

 ارم وشبب شمل منا ناءلشلا اهل تنين بنا عفادل هاش الس طع هموت ايلجت ف بي
 اد طاعنال ان 0011111111111 1

 هدأ اهناكمام دعب نال طبوهوزداط فتن نوْْياَرَو لات ويم اهنمشن ب شعل نول اطل لقي كرانرخلا اهزلع

 بيالل اهو نلف مخل اظض موب لن نو ثيشمل عزب يرخن) تله ل نإ لَم هندادبع اس نع مزاح نيدئصنمل اس
 نِتلاَسُل 0 م يافا نعرزازروصننعن اكن عا مع ىطاطل ارعؤسؤم

 اهنعؤمماايبا تت راع جي 2 هر نم عتتال ل امن يلح اهزكم ىنل ال ارائازم عل ل خر

 و 1

 ظ

 يكس علاظخزبارغيسلعتم ٍقااكعضول ان هاش ف نالت لامني طناف رجم ادعو تسدد
 : -_ .نحيدا حجل 4 اوْمإ ل ايلعفمَج الذ لاه راد نحكي <, نب لرعراوغص عز عمن ع ابل نعرف ارعدعس

 زر نع بص لعزل زعيم هلع اع ىطاتض ازال الا وشد ا دوم شيبرب فاسد

 تيان: لخزب ما طف الك نط الخاذ ن اكان غطخال اذانجريتز عطتن هكخ لخير لجن عجل الخ لاند نب
 ١ ف حو و ثني ناهعوندا طعام داعش

 ا | دليم : زكلاد يلذل انو اهنمرحاف ل خ للا اهملغي خلاف ثنو لعن دبع نك دامتعزداجزع فكما

 ا و هوت وا دوم تب اهمال ل مدمر نوف تدين تن اكتاداهيملطت نا

 كسدسلازبب !نابم لزنا رجل .دناك نال انمعلاف داذذإ نضمن قيل ةل نعي شلال العش ادَبَ
 ةنعرسوتا اتت اوهلصوءرتعب [تاوزل |. انف نعم مح ' سوت اهل اهلعر راسن اكتاد اهلنت ناجل

 ظ ونت سامر للكيان زان نضذا ةعنل اننيت لعل كلر ااعس ارجع انل انتل اهني
 |طلب دانس ارجع د فن الكاكت نال منع لدن ض ابرالهنن ن لشاب عش 2 ب نامل فلات



 لرسابسر سلف زئال كامو ءانن لكامل عم زعلت انام ادبم - -
 ايمرسلف |ئالالكابامو موو اننا لكامل عم نعإعل اف!ترابلهمتل ّبعولا ري نعزب نعداتح

 ل 3 لشن للون ولع قازز نع 00-0 امم اع س اجمل عوضا لن الاء دس سي ا
 | خفلإإا 5 دال ارث ارجو « اهتم لذ كاز كل اممول انا "وع غطا اتوا ضاع متو دش لاوس

 . 6-5 ضان اال ا ملغافرم ما اطماكل 0
 لهلشل نشك تأ ا | 3 6 تيبرامزبازعا شخ . 3 نا ال ادعاهمكبوت لصين وفن حاف واهيعزت اهئعرنوازارن اهتم ا لش

 كن اكل 0 اضم دنيا 0 دلعاش ا ايرايجن مب : اولهرع

 وايلي خط دبس مناع دا ذنس نقر اظطلنانشل طل 0 اهلارو

 57 اننياعل باك 3مل السنع ف هالكلان نا | يسب كلانليبكيالاواهجاطء ان املس نود

 2 5 7 5 فاكتب نيواطمر إب لعؤلع:لؤاذياخت تل اندلع اطبع للعامل الب نيم عك, ل عزعتجلعع

 قاطعا دز خا ”انينلا مرنم اك,حوضفيؤج داما لععدالل نزنركتا ءاوهرفا ذاومانلاذ ددايل اون ئكاذل !اوسل جم عيس للااش

 ص صل رع نعن اناا ويس اتايزهونال تاكا وكلن ااذذ توعبنت عيل لس غول اذن هند لل اذهل

 - 70 اكمل طقم ن وتاخذ ) الهدن اكراط اكتر درك لانلشلا ! ناتج ا نع دب ارعالمل ف ليي عنانارمالتولا

 رنا اكو اولاب :اوطف املا علبالاد اف عج يارد[ هن هلنرلخل يوحم اهتونت ل ةاناكواهب نونصنف

 هينيزكاذلإ اوينيالا تطل لع شايع و ]ك9 انالعل اجازن يصل جتاونصر عوسوم بيك شجوحسرأ ع
 نان: نون طرأ نايعن يل اريذوم مزعل ضلي لعؤلعت ل تاناكت ابني جل عرب كة ناكل دابلاد
 ىشرفإ] مج و اهلنا ددؤ دل مانيش

 ب يسم أب ماو شيقوتحرانل اخاف مهم نون ا
 22100101 اك ليت اف لَتْس ادق! سوح
 0 كمن تو اء سكو أ دنع نات ن اذ: ” امختايلعد 5 ايا يَصن نلظإلا لح تكانالا#

 هلل اغني نمل او لشراشل ا تشادبم يلازعنابلا تقال نعنيش دقن يمبرع بي
 سئل افون اا ضاوهنُش فت صليلف اّكشم نم باضاوُشن لذ اضم افومد هيجل اءاجال هال عنعنلال ان

 منجز قفين اكمك تلين خا غل و ادبع عت جز عزبرعربب نعد ام عرقل ربع جوس وم

 !.طايطادخ اناثغ 0و عال ان نيف نءيظنل لل. نعؤلا
 ا بيروو انازعي رعت ورشلتلا (> اهتييطلكرناءاهمدال انانية سارا ايما

 يطعن السان اقفجؤمد ال," مليئا غيث د ضل نع سن تيا هس انبعيج |عوإ تما زع
 م )لهل امال ذ احول الخد مان انافن ضم ىلا ايلاف مخزن اعف نهر وج :ثارو كانماوراكأ

 هن ج لمهمر كلاود لادا نجلا كمل نا نيامل اذا العمد ايمي زجل

 اف عدايل و هتق يني نيد اذان ابل رض انتل ؛! المرح )اذ صوص م اذ

 راما 00 د ليركرجوشمي نمتاوغضز جو ؤم تيب) كاد نشمو مذا زبر وضنمزع

 الاجور ولن اواي ل ان افاباط سابع بالاس | نكيله اخ الع كل ةرامندكموباناخدقءالصصطن

 تيا ائادلاسلاةياضرإمي نعت عرتوم تيم اوس اناةنلشم انليلشم ةلماداال مدام هرم

 لين غمب نضال انتا ل بع عو و ع هب انتم ناكل غمد لوقيل اذن ن امال اننا يول اخذ لهاباط

 او ماجي انسانا لو مقدش اذ ارسال هلل نرخ خجولة زجنلاسلاذإ تاي اعده اعبع
 ناك انام ان مهرلغت راف وهولطل اجل اكسال خر لونه اهزقعجاب ان اس تاق نمت عي ك4 لان اةداهقنإات



 5 هه

 دلخ
 ومو اذه

 رذوتنا اءاهو طن الاخ

 ركود كاد طك هزل

 هس نمد نأ ةاحابإع زدزعم

 1 دج رحل انكفلا ءاخاوش
 مهطو كن رايد در تكس ىلا ادرصلا

 نالاط11520-5 اناكع

 1 0 لا جان هيام سو لطم نيوسوم بيرلتت .مالصت نبع يبنعأ 0

 العا اناناكيتمرملا جايا لي فاس مرحلا» اهجنعإلاياع سوينا اسلارغج ل ل نيف يا 0

 0عيغومو مل ماج هنا ل سوعنلاس لو تاب املي متابعي نيئتيلعلا بيرك ماخترم ص 0
 سما ناانيفو :ءاكملم ه4 اف موهوهواهئلط نا 0 داع عبد هداه يك دَسلاقأ 2 تع

 مثد غمض اف :هذد فض خف لف قمن اخاف لت نإ ثلا لع رت بع فنك ذتل ل نصن جز عتيح لا تيب يل
 دئلل يكرعباثزبإ قاوم سودا و بتلات ايزي دل العشار ع الاتن لامي ا فضحت طزازكف ماع

 اكن الطغت افلم اوبج ن اكمال تانغ ئالخذ ان لذش انآ افاو ندب انا لجن عا شل اهنيعاا ا
 ري ناز جول لرجؤش وم سس 3 17م 117 8 تن د
 ل هين ومذومل ا خيي اني افف نقل اسيست  هؤوهو دنيصل ربل شل اذهان ل ايل يعد زج نع 6

 هيتلن[هرنحافط تلفن تافمر ال خت خير طناف يمان قون يا فلكسشٍ بصيد :رذإ يوه اماىتلعرمل 0

 000 درا ضمان ج رعت < ب بشلل ثهشا اكلات نلعا كنص
 "خالل شلل افجر نعركن عير امم قلع وسوم يسمي مولا وللا فان رخال خذ ان «ل طالع لافايلط 0 ٠كشبراب |
 يبن اوتيل الهتافات عنا راف ضب ف تالشخاو ولئن رق 1
 هايم كل ةلشا اناا 5 ثيجطرذنالُد ازضّلعيلالل ان ئاضيلَت ان يطال خ خف تمر بىضت 2 منبر يلعلوقد ا
 اطلع اا ذا ا ا ب 2 ظ

 ىيرفلءزافدان ةظافلا مال العمل ل لاا طبع جاجا عم اينو مي حياه كل تهبش زال اطيرماذلا لبر اضل 1

 تيزال عدنا الطب تالاف تدني هيفودي لام ابخ الاانا ء لنقل ٠١ اال افعل فن لم جلاس ان لعن لهل اؤ لج | 0/0 لاو |

 مل هيوم كابنقل اهرب ناّوكب ناكل اذ! تلايلعمس اهبع هير عاد اد صعب ر عرى نانو ونمزب ساب اعويعزا 8 ظ

 لاثر ”اغبانل اه هاجر لعاذ ةناموجزعتشل اس ل اناث اع مهرب ا ارجو طس اول ل رست اهناد ادا نعن اوس / 5

 1 د سا مم ما تلي مهن دز لكي دس 1 ع

 نال !ّيلَءل اهلل ميماَجَ نا ايت لا ةليلجب نذل ل العهد اهبع فر عم مس زجر ادري رعد ملا 0

 : رم اريل غطي )ساق ذل اجراخايصعر لبجرعذلاسو ل تيم بجنن اجؤفالا : نتازط ب ات ا

 ل سف اهلج يمان طهي ةناو كات عمد ذ اقم به نييحئايزهزعتم 5 دا مجول !

 0 اندم ئغبج وتفريش نبي قل بنس لان“ جيخ اذاوجلم ا جى طف رعت اَملاف ا 0 1

 ةةقادنطرعش اديب نزعز خذ م بياني نر ادن صرع ينس اج جازعت هؤخلع».دنيل 8

 مه دبع فخذ يس نح رصوتح ليم مليبس تيت تون اذا: اناتفعيل اننتح اكل يغن اكت اوراس ثيلخاروتسم

 0 ل ناجح اناا طاونتنواسم غد كنا لطي اول ظكتامكإف يباع

 هيلا 3ر2 يا ينم ده يذل اورج ماا كج زج هر ه2 اذ اطمانصانتل انامل م ادبارعت ا

 يقرأ م ايه ينعي ل 000 0-5 !تااطعس نبع اكلم امن اكييد ار عرطنزل لزعإ سزعأ

 2 عجبا ادالخزعريع ىف لزب امي زدلكلا بلال اضغلاأج ب رخال! قدضتور و اجو اق تريلا

 تي ع ناز انسحب تانالل ام.لايح كذا الناتو مان ءناج عفرمخف )تايم
 نور عت يدش ادع ل ا لا

 ةداقزم يكمل 1 دريل اقزيوكاملازك-نءريط ج خل جوعيشل اس ل نإ كل يطير يخل رخف دان نعام وشم نعل

1 
 اعردن فمع

 اص
 ل

 ىك!ذرل اق

 هن عنتر احن ار طل دكت ةماجفلو اوني نمل اهات الع شدادنع خارعيف ادلع زعطتلا همي ناس

 قفزعلا غني نكح أك رطيلكرع: :امفامعن كناكنم 3 لضفإو
 5 عدس

 دصب قدصتن أ لعن مع ووفو



 2الا قاع :ارمخابدكخ للاي نه دهني لإ ماحب ارمأم ءاحهنن الاه السلب ١1 تلسر 2

 2 اكيطؤكن اكم ذب ل تندوف الويل ااءلاغ ينالذ ةانيلع دوك ا اركان الان

 القل اكراننإع مامات تبي نال بنطال 'ن !اهب شيم زن اهو نمرمل ادحاخل انى انهم

 هنيلاردكي جرغ كلي ل هزعإ ليل 3 :لمعاب ل ثل اس ل اترصيسل عن اوهصر ب نعت ا! عرج وسوم بب

 ١ فعال رشاشات ما مضي زخليز نب بوه غب نعد »وي 3 بيو ئث اه جن لرجل ام ل إظض

 ْ نعويوم تب ناوهضزعا كفا( جز ن كلوي 52 شلخم اذا ثامنا اناني ون ائر كلزن ايف ميدل

 ٍ دي ضلا لاتمدل اا جزءا خنت رطل و زر يمنا 0

 اض تم رك لا امس ناو ذر ةنانواست ١ اهمجو انث.د دارت اب تنل بلا ابو نيكشملع

 ل فلن اس ا ةكرل ما هب نورثلل امانا ها لكان نك جهنم مملابل قهر شلاب لعن اهدع التل مز اخ

 انا يحل ايروصننعنئس ربة يزعوبوم بيم اف عذاذا هلع نتي دل اف لج كلا انشا

 ]ملاح انا انّيسانامضينجنف نمطل نيا جن ذ الاقي انحاو تار كك قضت هثماداكل انزلت ؛انا حا

 هتللابعوال انلذالا:رلخ بن املسم و يف الل عيسي زد اه نعنجز اى نعي زج ونوم سو اال عل اهنا َكنرَلَع

 مين رز البال اؤاغلن اكاد انث نلعف مزح نادي بانل ؤاغان اكن ال اننا اطلع هءايؤاغ خر إكليل
 ايقاف هر اخ انييلء مقل غزت عي تارك اهبعابإ لل املا بومهز ند و نعٌوش زين سوب نع

 ياا لاكن او هزد عبر منض: ]كل ضنبل اوههزد فضن عزم كلو امر دلك كلن اذ زجن الضالع ولغ اناكن ك اذن
 بجو ل عا: اخجضخ من فضيضُئللو هدد كزيركل نادالَح عل كاق ناش الياكل يلعن انمزنا اخدت

 كيج اج قصب انطون الخ لكل كالذانل يرحل اهل نفروتضل اهزتفإ تايلوس نيالت الغل انهن
 1 0 بيدنا تزاعت انين بةةنعيجاعبغ هير ال

 : ]الوم جز اكيمالغلابهع ءاطنانا امِضْنهَف ناكإكم قضاج فن اكلاةمفيلخز يزين كلا ربح

 تال هناي يشل اوف نيك ق قصنل 5 نوَسَح انهارت تفلت نت اهرلكت يضع

 مطل العشا: لرعدذخا اهناكضب ثّرح ف صل اف نرمخ اقر قروش طع تشات م ماج مطل ناطر ل 2

 0 سي ا ل
 ِ ايلا ري ناتضيب ايي ا اننم 2 حاج زان انضْبر مم ف ةءنفالكم جطالغ
 اما اهلنا العش ا تانانلام راو بصر كلكم مالهل الوعلان هادي عى لك عن اب لرع رسال انعينع بمب
 اص رق زعبي نالزتافاك نام هانا نعبب نكات طمني نهد ل 0
 دتمتج ا كب دلة نت يو ]كرعف نصت نإ لعل اع كرة خلف ضببل افد» هاني ]رع نلبس زو مجان
 ي قبلا و يلا غل نط نشا اب ودمتب قدصُي كرخبل خازن ان اكن ا اًيناكن ا اهو

 اغتال ننكر يزل راس نير ةزعل العم اجا ال ]عامي ٌنعَراونض نعوم حسب

 لفن انما اعل اغفر هلا لكك هذدكاب انظف التاكيد انياب تاع

 ض ملت له اء نع ىلالتلتل اهنانسن لعبت رعت كي بيان زيخومو ملل ان املنمف

 لكشل افمكل انماموعش نإ دانانا تل فناجؤب تمن خا رف اهئ اضاع !نهيانواي وق نأ

 ع ماتش ادجعوال النسل اول رعد ار عرب جاز ل عوسؤ < كيب خن نركرأ ليوم داع ٌىعطاو

 دوال انمي لاقتاْمَم نمش انبعزعراؤنضمب هيرش اناا مال خذا! دلل انوه و! اهذ امني اةجردتيمزع

 يريم ناكر شارع اع ىبالتلذل اهني دبع ب الهش هلل كين ناورولاكنضلا جنبال تلال لدا
 ١ ا شار ثلخدا ام نان طانائلرطيروعسل اثير اهناه ست انريملاف جنش زكمريخز مان

 )ف
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 مك لإ اهاهبتنب دوا وزكمإ كال كْشادْبَحف د تعاكل اةدورغزدءادرعتل اندر عو يعزل رعو ملا

 لول ونش ااذافئلمن هنن كلظاض ا نص ضو اها.' د طض كرات قمت بعالابلومن ا: لعند اكل انتل لق مشا

 دضنزعإ الع شارت! اناس ل اة جعالاش اطبع نيف دّجرمب نعناع نإ نعال 0
 0 اهنغ نتصتل اور اف كاكا ءاغن
 رسال: امان وظل ل اضضوبخان ]شن ايات ادن عب الع ّصبوب هذ زكتيرباو ادب اهحاج ا شنل ل فن يربلا اهل شح
 نعونوم بيب دبرم لاو كم نء عضو جالا ب انج اوس اذ اوحبكتسمت ورفع رمطلا انو طم اهنا

 يل يي انعَناومْص

 اهيل ا طاع ذو لفزف مما كلا اندلع سي تكل اناشلا امنيتي نعش دبع زعزازخنبنعمب ةيرسأب

 هزي باندا عنو نعتز عدت 3ع تي دل عت أك اب لال فرقد الو قلنطن السان ع

 نيل ذيج ا سيب بكتلعل اف اكسال لس لايك ءانع دالة لغلاةىراظك نبت فازداتلا
 ةزاككبزج هذ انشغل اوجاع ودع كبييخ ل ككل ملول وفا“ ازا اذاءلل تلا ةزاوجرق اياز مكربملاذ 3

 مالت العش اربعاب تلال نتي لن ؤنجتج نجع طيرل ا عاكيجرجاوإههينعؤملا جل: هانيزع نت اك لكافباذأ

 نوحلنتخ بي ذشرآلا و بلال اوجاع سل خد لكلاب هدام جزيتم قدنج د ةفلاعأ
 اهنيزس ل ليا انعم اعف ايلم ذاهلصا رجم اره ع ارحب هرتز كتل ازعوإول عمر 1
 رسم دو وع علم نيغاف اهلض ان اكاذا ناني لن نه: لان نم ١
 : تر و وج نعاانلام ل انوا نهانا ضاع

 لري: نال لجلال يزال يقل دان دن ناب ذل لاني دتي شلي
 و معلول تال عل عناكل انرذن اليو 0 9

 كر ْيص ناكاذا نان نلف دنصن اكاذإ] الع عاَما اند دان اغضب ]ل الو لم نانا اما

 فصيال اك( جزع نادلإ نيل ةريطن ا فتسيت افاذ.ل ان ثنايا شانسج عر غنوج كلل يل
 ةجعزردوا نكرر تمض راياوام !نثيراطا دخلا ات طّيصل زوو امرت ايهرعتل اند ذيع ثاحللن ١

 مهل: خاج دانت نيام امهر اعنبالاوب ايزو مهرضنةظانل اف النخاطجاث مران ازعل اضِفزغ

 نان شابا تسخن سب ناكامؤيلكتن سي انل اننا ضمك اجت عا كاي نعال شتمإ نا ٠
 فهزالل ايران لعش اربع انيس ىلع ن اكسب إ ري جافا اال رمل واف صيإلا هك اخلط
 0خاناويثايع سادنع السل اةنعدزبجمو نعت عل بج شلل ١ [> جاجخل وشل وزبل املا ااا
 نييطننل زعزع وعلا اعف دن هانت خف مع نريطل لفسلال اءتامنل اهني تب زج تدك اج ءاجرل لزع

 نبه نيتتلحما بمي جابت ايش اهرقبل د اذكعجنيالل التل يل تش او دع ج|ز عصب هلع ميكا دنع

 قه اهلج بن جامتل اكيغل امل ءلادإبالاولا © ال تنال نبع ل عج يلرعر اكتش از عن اوفو نانسي

 0 00001 7 لوبا وعي ةعاسمب دنيضل ننسي اني الوشب# جاجتل الع
 نإ: هطعوجازت ع بي يخت اكل فيا ول عنبتل إرم تلخدا الكوع بس ؤ مم انغدييت الآل ل اذه خخ لدا
 اهب ناحل ضل زل تعل وهن تالا: تل العشاء بع ب لج بانل لنكن ابا :عون عزتست دن عنلما
 الر! )العرش ايئعل بحب -- ومسك سابالل اذاهب جت

 كولا دولا ةغأ ننال شل ايطش اربح از رضا انه بم افاقبلاوزلفلا
 يناجي 2و ال الت سابالل اكتر شابع 1110

 تعز نوت نيل ذل ترن! نضال مز اذ أن(! نهب مل جلع شم الشك ش الوسيردال اناني غتحب لع

 عجل 0 كة« مرح يحبس 3 ي 5
 6 م 6 0 رعت 7-0 2 2 و ت1 ل د 1 عع 20 درك دع

 2 عر 5 هس ١ وع يكن < 2-3 0
 دك اساعد لا ١ تع 0 ل كا يكم 9 < د و د 00



 غ2 -
 ما -_ بس

 ١
 اه ع

 عحبست

 يعل انك اماو قولا اهنإلا له ظننا اهضنوءافدل لعق اهنا اوت تيدونلاةرافل تشن اكد همثلا نشا
 اهميزعجم لع 6 تقمأ كينان يزن جل نل لالا جزع اهنا
 لسة ذد كائاطااَلَجَ غش كال اه ثريا هش دبع ازعاج اع خا زعرر يرشح مداخج اف ا
 «10:لوتسشانال اطنشل اتا هيوم يملا ضر هي ااهمللا
 شق مان مدلل اظذ زال :!!رم ويش )نال يزد ذ رم اشيتم الشي اونو َاْؤْطَضابَم ان الجور عمش الوثل كلذ ؤفطضل اما

 االسم انكم اهب فخ قغلطظلجرىل ان در وا اجو منطم ىلكلحاتسا انناكوا خال انهاالا اهتم |

 رذ !:النكلدهبلع دي بفصل للا جدر سفن غن نلف اه ةيلن اكان ان: ةرل الغاط ندع ثضيداد اناني. تاك

 رجول ايل لان ههان سرا ياو سس
 انماط رعشاثل ادا ايَءااَعإ تلاه تريل ير اثير هنيلخفس اباناهبرلكت الف ٍتايكب الن

 5 اان ناهغينياعمش الزناتي لناكم ىل يقل طن اني ناخاو أهم هطتنوا اسال الطلح ايل لاسر امتنان

 قلة يزخاف موال نضال دب تكا غمز لبق خليف نك: اهمنهنذبت ل يبس اديان امن اكو تيل

 هاغ ترك انالغم ااخادوستشل از“ ءونضاون بلل ساّضايْب قش لناكودوسالاي اش كزناو زاهيمز» (نينضازل ام

 ل يي ةردهفي ا هعشس ن !) ئرج ماقد وسل رة دل رخضزف

 ةالهغ قضي كع نوادي عنج مراد ليت لاطن هزت ن مدا ابل اقيرسلبا رفعت دال سوم ةلراتل لد نأ
 امو 5 ة+دال ممل معوزع هع اًكضاونمتابؤاج نادمادر اهبل حلاوهو ن ارامل اهرب ن أدار اجب لير نم عرج ؤح

 وثم كيبل اباوُمس اءلا امن فوط م: جمل ا ةعوافتل اها بيوس ا« ملا امض ءإ غش واعجَسب وطب ناوثيبلا
 5 كوئل صو كو فخذه تي مان || برجل ل اقف مدا عضال فاول دو طدو عضانب نمر ]يال اشننل لذ اوط
 يلع ة زج ءزعيضالال كا هتيزغتتلا اه مّجثزمل تحتفي ومر غض نتك م دلؤلطن ان كلجؤز كلل
 مايقوم دعابة وا ضاطال نبتت هه اايإج هر لسع: الواو تان انزرا زوطق ال2
 ورم فرانس مادو ادَعاَحْنْلَمَم نيله دعت امل سعر اذا مك فطضامقملن[لخئزعش الون مدا

 دام وجرب و تيب هت ةرتيج مها اظاملا هشبل ايون اليا: امن لف تسالي طتفاهنلع نطتم يحال
 هعانفجراهنلعت فن يلختن لوشن اكان اذاهبل اف نضفد اهل اياهنابت كدا غافل خ تنم يسب

 اخنزا اهاوش يف ل نرالك شالكي ل نكي ن اظل انشا تلج مد انكم اري غرذ نايك الا شت كلذ انتل
 كا ب سي و ا يراسل
 ٍ بمن خافاهب ك نلعب وت تالي ل السان ال طالت ايل او لج زعمه ننعم عش انا اجل طرب اضل مدا

 لاف نبط ايش ل ل ينل اضن ناك لان اهلى مافي زشننبل اخت ماقيل خل يلع داس
 0غ ض بواطن !مدنبلان اكماخان دنيم اظل لختمدآ عد اانق ك رلو نع تانتع الو كل التون انماعلا

 ككل | ترتونل اكول ا الس اكن ةعّبص كبنن نم نورزعاخرضشل نير خاذإ ل اقف ضرع ليم اذاغ
 006 دونل لزول انوفا هل نكس كلو تلصق زيادب هيف وع مد 0داال بالبإط

 5: الل رض تابكبسَر لب كنك ناد ماتا الدروس او ع وماما
 حنو اطنوطنشب نا حا مم ضو كلذ بلل الأنبا كلن زرخال لامن اج ديزل يا جل اطاا

 زا وول ال انكتب يبن تو نينن قش سلاف ادعج] بجبال غدعصينا مان خّضلتا
 لاتجد تار ةنداعينةزف اح سدني الج ميج تالة ل هت تا عنس
 د اا ات ورش رش ناو !ةخهدغمو قيك تن مءانونتفس علب فويل عجن ضمانا خ

 بي لعل لاذغ لل اذغ مكان ]قناني ايل وان ترافمن.ة هش لابن انا مدايوشف نم اهل خو مس نوكيو نِلَع ب انا

 اة تا 22 252225255-ت>ت 5< 1-2 - - ©
 0 ا يم م ب م مو
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 تئاثاخع
 مدا !امذافن ذولا
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 لف نيكت انصحك ع مركد

 .ياتلا
 تا مدا "نك انف

 لي اع لن

 راكد

 سيل له نذ م مد انلذ

 دنع ضرع
 ةراخملا

 م

 ا

 0 مت

 مع
 ملثكل لفت

 اىكانإر ةلضذاَس اوكار ؤلحاةتانام منذ الع اهن ونا !اعاسانل كاعد ليا نسحاتانعا

 0 0 امنية عرتيلب ل ر ضف ثيم 1 يؤ طناف ع دايبل يسب ذخا هس اًكصاؤرشاد مدا

 61! لاش كافل زيد نع ل ضعت لصد خالل ة عض ؤ دكا شكت كدت اديعتح عبس سد مد! ليم
 كنا محلل اذهرندلب لبق دمت. ذا عنخ كك ذ اد لكوزكد نتح عب سر كيلي ارجل ل طع بت با
 هدانا سجل ل امداد لل ذل خض نعتس ثيل نوزوطي نام ان ينر الإ قلطن ماب اذط كماس شب ءازنأ
 786/ةلدزعرناني نزعت ماإ عزعش ادن بذع كنك خادكنيولبمَف كبنؤز عي

 ناكماطخ 01 ْن [نبزرترشربعشا ع دلغيجا ليلي بعز عرباج ني يجمساد

 توملاو هيل ليج مواطنا ناشب اج اكل الطحن سون ادم انا مثيل لذ ناكماواطخ تلال تر اوس نيب
 :ئاقدو عساو] سهل اقيءاغبلاو وطب انرهجب لكم ءانل !تنكطبودملدرملا !مالالبعجو تاوزعب ثقوملا اهيفوءارل اري بشتب

 2 لام زال اذا انك يبل الشب ارلع مّافاطال ل اهلل دَبع لعل العزل يجدد اين نتن اكىس
 ف اج د انوحا اننن لعزة راما زماهزككت ات :دايل ازا ثالَءَمَق ع قوف ل لن اكك الخط ف كؤحذب تزيل ذا م 5

 قر قاف نال انه: اعلي ذ نو ازم مدا ايل الحيزعَس اخف انفير نلو ىداول جراي اهلك معد كْمَدا| ارميا

 لتمر ازعل دعني عر هن نبازعف عمن س امل لو ج إ عويغد ع 51 ني نع نوزغغتس ا نون اكبانو

 اهي ارادبل كادت ئينك ال لاك ابار اهمال اذا تلالعطس اص ابا يال اكل لال, حا عدالبملا
 نات امل ِهْفَمْحالَحِيَم ىذلاكلا انهل اًمتعضؤل انه قلص[
 وذاهب مجلي وعش انتا ط اهانة خس يومان ترااَعليرت ميل خل ول اظرذلا ولحامَداخْشْح
 ةةلضانا دال لال ميادجع بوي قم ايلا اهتزت كلنا عوعاطراذ ان تنوفا لب ىدد
 ىءابل اربد كجبب © ص ماغي دخت لَم كيبل الهه انتا ان عاج مدا اول اطغزكتالل اذهل: نم
 كبلز ماطت امان بطل الا د الانا فنانات ناموا فاقع
 وعفا خد اهبحاهن منديل افلا كل العءَدا نانا وب لل امي ٌباقل اوموربل الب انملا

 هفود وس الاي كيبل لب ابنيباه ومد نط العروب دتىذأ لذ از اكلاددوت يت اكعمال اناني َناك
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 فيول

 ظنا 56 اييكهح اعل ايان لعل يمل ل اعماخز ام ءاو ىلإ ظن لل شياكل ايلعمدا

 لجلك ونمت ذاك لغن اكتاسانملابرلام شخ للجش ادرملاوا مديل اهينوش عن كف الالي اًيلن قعروف

 دل اهيا ال اح يصيب لع تيسيو اننا اهيل نهدف بي ذهن عسولة جلع شا ظتماذدبن اكورجا
 3 ثمل لفئنل وهم نلل انا العش دنع از يجو امي انيينعم مزال حال صالات ك كك وحش ادل أي ٌّ

 انلااثككتلو !قءضلا لشرالعَمي هو! انك را يي سس ينم

 رضلف هيرنكل رطل مجهول ايئل الات وما باقل انما تيه انتل لانك انكدناةزنايلُس

 نان ناشر سي وجات هه لانهما
 58 اتش نيو دا رولا ادق ناكر و طز ل عزعد يجن نيس

 الدءاعهربا امل ثرتجتل ل خراب ليا نلت ينس اطعرحالج عاج ضدك يطا خذا

 هالات |انيرمارري الما ايس [غالعشف ماحالل ناني تيكأمذا اوال دنغللرلاالزت تلال ضخ:

 دما ما ع



 نبل اةقدح ضدا المايك اذذجف اهجطو ءزاجل )يمس مهومادل ادد صافن نعم داعاوتن الا امورنا
 ٍديلَءاط اج عضل ال جزعمش لح انرمادحا درجه ادان هن انشكتنتمكل ان هندا زم ادذ هله لفن ايل اهتلميهزب | مدذ

 اك شوقا: تاخذ زككلملاو ناخد اغضب ]بيس كتيهرا نافذ اخ يل اروع النار ليز عم الزنا
 ماض دياز عنئككادن اكت باذن الكرب بمر ابيشو ابئع لعضو و منم جيج ابنك ن: لعيبي يا اًمهد
 ناكو مابا اهجقنيت الغمزتسش ال انف أملا بيع ايجرم هلل ظفرم انل ايل د ردات نيم مانو ثذينل لعو سفن

 ك2 هيهزب مدن ليشماسا هج قد اهب كا ذ هش لسانا لا كب تنم ان ثنو اهلي لعق ونتي امل

 | رلاجو سيرف تخاذل عاملات ثدعش خيم ايطماَمانط لهل انتي اطل ال سمسا جيرخ و رض وم ذم
 قناة ميه, نكت ه) منازل لق يهرب از بحزم ةلعلنن انف تنين الاس قتل نتشج نرخ امد اح
 ناهلإل اهرتشجا ل ةرتنر نا ال اقف وذم تاكل يل انعف لي مميش !اهيلعمدنف هذ اشف لق اذ تلت يلا انهما

 نكاوالنل اةانسا خزعل ظنك افق تم ءاثاوساي تل اف نيهزب الا خل اةكنمضبب اهنمدْيَويَج ناد

 مسد اننول جزاكم نم قابل لن نجوا ال هن رلذاغ تاكو هله )ل تل ان فرض دك ن وكلن !نمفخ
 كلل حاااهن تن اضن كلذاممع اننيبابل العارض اعانؤمشّسانمتا اطيلوطييزرشس انياليضرش امللل اننانهنم

 ةدعش ناننغوالف كلان ىكنادشن اوقع اني خل اني زعسر الا ننهن اناهلكانه ننشد امأبش

 ةوككمونكلا ون عزل اجولااذهو عنض ك1 نيطعال كل اغنزننبكلا وجو ندعو نبذذ ومسؤول |. اهيا هزلع
 لاكي ن انتبلااننم) مانا خفياول اضم تهييج م ل اورظضت يا: ظنكم ل (غلكبيدل ان اجو مسؤول اج اصح
 : نماجود بعل انما لكقان ىدملا خوري م
 ىلارعالا كلهرش ةدعا هيف نمت عضوت غب تسيل: يكل اتاك كن ماب هيلا ولت يبل ءةوسكاوُا ةغصخما
 اكون ةياول اهناهنر اهاد ارو. نريكلا اولخرع ل وحل عر هع اضن ا اهاؤسد ساي ل يشمما اهنمتف بش ز منور
 ان انلائلاءوزغا نيل الج معمت جو ان يعسضي تيك[ يس ادنرم لغسل اجلب امن ناكاهطداؤإناسؤينلااذط
 ليله لهل ناهض نك عنخ زب ايدل ال تش اعقاف اذا] يلمس اة سفرا اليس اشد
 اافن عيتإيراحا صرب ايل اظن ليرد لزف يهز خلت ةلئينجل ان متولخح نوي ميلي نحو )كاع
 لاياثناثلا عبرضيمزتع فلا هشاججل انو تربل للف وازلاو ل شل هيلع مهب إل اندم ةجكحشبلا
 | يحك رفن اذ شداعج ل اغوةجبارل ف برم واع ترن اند اخجل اهورشل اقل اذ تضم قبح كفن انتا د

 ضف لاظفوغنِاماَميج زحل لل سهير رخل اهب دل دلو عا غزا ابر شال جل لاذ
 | هتان جيلي تفس اعيشو مهر اءانتيز يفسادا قرش قسائم نشف تنل ال نطو مز انديلع
 هك يرقلإب ل2 مازهتا قمل يبلالاب انين نس انغد نا المان أجب حلال لجهات ميهزب ايه دع
 اًمداف اكلنا تضل اللذ غريق ى لغد ارح قانا انا عضتوم فجل لذ سان اميالها دامس انين
 تمل نإ ءدلَمنهل وتل باكل خكاف جربشل اذهل نيل ومدي ارازعي لنمط غي ا نشل عقلا
 ؛ لجيل هنيان جربنا ف اياكرجيرم ايش يضل اف وشلل نيئراّءاكو ةدزمل اهات اذهل اوهواَلَسح
 يا اخسشلا انف تي هلضمالو ايان ينحل اذا اهنض كلذ هم )ساعانثم .ظخح ناكل لباب لل لي ارجد لصف
 9 كلف الز تلكم ىا انسخ ءوسككالاي شن مق ش اهدكلاب بوثل انذقشل )يمس از عوف جه ضاخ تعامل اسد
 اللعان اننا هور شن: فاضل املا هش اوما كس ان وضخ لش التهاب اقدزي معتدل نفلكجتلا

 ككل ذجف اهجطوذراخي ميس اتلاددصا ل يطعم ان فوزه ؤرتم عاق ناالا اًمددناو ثيل ئرعل انناذ
 للا خبث يلع لزن اربع انه اب تضر للوزعمتد لج افرحارسا:رجوم اذان اهني تم ساره تنكر
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 55 11 هورارتكلدانولغا ين انش وبن اكتنالا علال امانا: 10/1 هعداز اق للعرض انس الن
 نات جب! زهد عرض خان عوأ موز خو وان غسس اعاذ كِتبلمش لعانكيلاشنل اماغراعل اهيتلالضاةرسانل

 لكل وجل لما انفال عزانتتت دخان ولو ايزكتآ ماد دعاونلاااهبن اطفريو ةراخجئ اذ ايل لا اممولع | بجطساو مهرب

 هيلعااجةنم جهرا دمنت ل غزي ابان شايل ايهدرغضوم ضو: هاظعلت عيدا دنع كل تامهربا رضوي دوي أهان

 ذل امل نموا بمطساجوزن ل ضيم مافن نبل ل يوتس نفد ميهزياد دصف ظنا زعززوكلا نس اكتا ل ماب ال ةييزجنر م ايش اين

 نلت يرنش ننيابل ليذامو جوا نالمل مضناكتل اختل كان[ انف لفاغ نادر يجعرخا جقد هلم يسب خد
 | كاتذ تالناهمم غال عليهما امنا ض اًتافؤ شان اهنلوط يمت ثحبلل نليضرن الل اظفاذهمم نئلتسوانهه

 مانو لات ترن وش لاننا نافذ الان نانا ينك ناايبكلا كحال
 الكل اه اباشكلا» جت ددحا ثم مزه مؤ انا غفل عفش ندهن غيذو كت كل نار نضب نجا نشل لا غنشم :ثبامقو ماو

 اس اًسممعاناملا 0و م دول اح اهلفاظنضح: ءوسكتر يجول ||نابهب عاصف نك

 اوملعو وكلا اوما فسح اتللذ اذا بكى نيج وح وذيخ ف قىِرَو نود ان نسك فال كلا عقد

 ىبطل اباهاؤس ماذا اههنفس ثشحترمز تشن ةزالا ةل عال ثم عا اهف) نجس عضو ذفعشم اه ثمن بكل كك و دان تهبل

 لع ط2 اتناك دازن لني ااننه> اهل ناول افن انش املواد زسكلا اولجرن لول انجح امءاغ

 لاذ اغنشم لح انام لاش لكشف مزج ان عظماو اخيط ادخن يل ل هت لجان فيان

 هلد امر زر ذ ل53 ل اهبل اياد عنز يتاهذ ذازهط حال اهلك وح خمساو مزج زجل ام وماد ميه

 فلا نط نطوءآمل انةتايلع ناو: اهل دلو عا يهز اير ش اينجل انه نئيحإ عبد اهنيرقنف
 ذا اتراح يهب دز, لذا اه دحام مهرب !هاقم تانِدَبَتاإِضملا اعمل لوفاش او عل هلع ساكمنتا اَماَمساََس

 0 جدلا هذال انلةوزمل نإ ننال نع داب للم اكلي :زشل اتل اه ا اكل كريو هاند

 8 دوحؤم ن اناكرفزخن الك لذ نرجو !رصتخا لبيه ننام للان جذالاعدانول نيمىيغملا

 باطن افلمثجوي ل المضايا اا خريص منجرح ال اجامل ١اناو دجولوات ات جددا جل مو انقذ

 لف نون د عيع لفته عد يونان ار. نان

 منع تدلبمل نفل امذي ناكل نإ كل تلا لع شهبا, انجاب عمسأ يجب جاتعن الرع ظل
 ٌقضّسر اج اب اًعيتم موز غ نمد قرم ءابخ برمسف ثا امي ع يلو اا

 دعّون كل !ةعلظل اهي ىلتضف زوم مودم الالي ثيح قف ىذا نجل اذه غل الج مهب رجس فا وزي تاكو

 ةنالذغل لانيمْف انو الارضان [متاؤر جف علني نوعا علكسا مافي نزعام تاؤعهنطهل اً تازعملا+

 تعض اه طصحا انباع ل اكعرنش اقمار عاد نفت جذي ناش يع ا انماهلانلدذا

 بباكاض ن اال اتناطل مذا ١ كتل وراكم اه فاين ا مااخل لوسي او فلن لْسَنل دوز مالم انف ىلا

 طل للكتاب قالو ندي روخا معي دالك الادان اريج
 هساانن انيس ون اعاغنإكب انى انو اذار ظناف كجم دارت شان اوه هشام تن نإ نوه نإ خي كيل ان

 كيلعامسجا المشاكل امم اول لوسابل اثىل اش هجن وز ختما ل اميل كفيل ا”نيرب اصل وص

 لال لما اوررفلجإ اصب يدل اذخإوةلج طخ ايجار ناطق له طنإكراذ يفُيو ا ادمْوْيلا

 ايش ليل انه بج قدا كاغنل انني ئنيعتؤل ةياصتج ملغ اختل 0
 .ك/ الق وس الكا الش اوال ام ب غلب اويشعتل مالكل كليو ل اة كلم نم ظاطيتكلا اهبل رم اًءاَكججرع
 يضل يبل لكنا هاون مالا ان اعدك لل: تينن اثدل كح م امال مم ,١ | نعدالا

 رظقتلعزغلث حج اهلط يزف "اهو | قل 111 نفد رتل طع اهحنزوتي حمل اذخأ طم ازاى نعي زج الو

 ناجل ١
 ٍِ .ايالاهرلسإلا كني



 00000 0 ينالوا
 0/0 "و لبرج نبأ جن“ يأ 1 7 90 يل

 انزل سوتنم د سم اسوم ييديدس ياسا
 نبح مل انزل ةج ميزا و شل لجو طق رض ورب ترام مسك لمحل وان تحجز مالغإ ب ول انمادكص دصدق معبأ

 فيصو انه ابدل اذنل اهنا خلايا مزه لنه تحن وجت ارش ان 0 معسل

 "جاك كترسانل احن !هزب اد اءالكنل انضعيفيل مل انخاو ص ينل تلال نخاع اش فاتن تخوم ماد |
 دلزجنل اب تايودامت جن ارعزل امهخل اعلام انعاك يضل تياد انامل رولان عي
 ان اوللف زو تمايإ طناف اكس انن لفل زنا ناوكي ن انهت ذاهكس ممل كضقا(لنل انتر عيطنن ا

 امور يكتلازااذانرظن اهنبالانم انسان اوزان دانا املعل نسما أ م طعلعاج نا نالجت للغه
 سياف مييضاالا ) اذ لرعربج د زعن !!!كوورْي ككل ىذا ! هضم سناك ن كش ش اك عنف ناحل

 دعنرعنا , نعرح ذاكر اكرعرب اكمب نوفر اوني ضم لزيت ول امر تعلو مل ذبل هد اؤَصمَس الور مائل ج

 6 اطنايلع كلج ملا ا نول يره لغز اوني لف م ا ا ام
 عل: 1 ارد اركب موج يلا ن اكاد تال نال نالاع ث اؤعب تؤ اذنع عضوا عفو كيل مب اثاري
 لوا اضلانبا نانو جل اانا جب اوماعؤرب اتضلاب ن المزمل ازا
 زيداجوان اكانالف مداه ل ضيبصول اوذنل دز املظنع بج خول لعد تلشل اطير ماكر يلع دقعل اذا ننس ليتنا

 طل افنان ناكل نس نذر فطن نانا عيب قاب َُت ايبا نط ن داش »ننال خلان امالغل افصل اي

 منيبلمل اكل طه! اثناعتزل افيالكل كفائاطمايا اهمءانيا عوعب ]مسا نانا ماا امام

 عني ناعيهزبادان ارا ةذجاب دل اس ل اه ةجزعال ل كو ]هل هد جان عن لعرع [ك تال اكرانغل انتج اناتشلا
 لمجلة ءاهنل تالزنو ف اناكد اافغدزننامتول ناكار نايم هيه اوبك ينل اسي نول زوما لجل ب

 اناذعللا انياب ديلا[ دا داوم لوببور عببو ينو داوس ةلكارو داؤس + وسم ناكو رعت نمزمالا

 نعبوزخام لاو رضا الانا اءاذس ناز يانسون ازاي بكولفم تيان ةرال

 كوبون عزي ن اكدشيجوعملا: كمن خجل اعف كداوتل )فة ناداذ اك عع نوي انن انط انو الازج |حلاب

 00 كرو رج . مثل كومو عفة وشم مف ظن ظعتتن كلو ضو

 لع لف نبا عنيت ا مشايات مرت اداذا ام عطسنول ازال لاهمَتب عنب نايئهرب ادار نبا لش ا اعئاشلالشس

 ميلا اننا هيك مم نو "رمال غل ان اكيرشسكلا عضو وراحت و محو ا

 يلو هن كوم طع مانيد نبل البال طانم تايب ايزل نكانآ انقل للفت ّضن

 تقني شح او يلق ان ٌنعَبُ ا ظاض فعن اكوزغنو 1 15 عا

 ةمامالعب را تاج اع قجارع خو ماندو دبنح
 0 رن لو ٍةِفمكس انسان كريو اه دعا غزي ناو كلاب ْ

 ةوناضرلت اف ض ورسول ا ًاطخاورمتينذ َنَحع َكل نيس هونلئد اهلا هنو الاون

 نك دل مميز جان. تينماكطات نادرا تا ا تر

 يمي كتد وت داليا وز 0 لن داعزّو م ولوَرلَم اوؤهميهزب| خد ل اعرمل لها زوي اج لزم

 لاك لي الورك تما 27 از همه ةزادذ اما جان لن اغير اش اهيلعمتد ادجبعابا رفعت باعت

 انين نا هةر: غر رست انمزكل ال نات ناكانهتمز غل وموت اذجاوش ]هاهم سر اننا

 ظ م كت دلتا. نفاؤبديارخمالانم نكون ةباهنانهنم ناين ةزخ اندَْيِبل اءانبف

 ْ 000 0 را اند ل ةاوؤلا

 | 5381 شقناهتليننابتةاناهنوتا كاطسسساد يمان اج يداك
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 رادو ون كت
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 ةيرع كاززم ردات اكلاذ

 كينان : هللا الضبان
 تلدالا ددد 0

 9 دب ليل اجل اوم نتي اوم كل دي دل دايو الا يمما عينان اكد هبط خدر انخالا دل
 ل اة تالغن تل اكد كت نعش! !طفمشل نانا اذن اقرا ل ف تجدد كلام اينما امك ميد شاخالا

 ناوي اندنع ضحك :لايضحلشا مالا اثقال الضم ىلا اكقكلذ دقوا

 مامي ماكل ا افزيض نؤرباو كك ايلع اناكدص :اتصاشا كلش ليو انلا المر معالذ ذاكلا|

 ا محمل او إ) اتلاقل اند غ نإ عت حار او ناعم أنياب «نالضايدغل

 اجو ,وصاه طاطا“ جزع عر ل متو اند الن تلح رواد اني نصرك اقامتي ل

 اهيل (ك اهلعرم اسالاونفانكو اثنا" تان كك لج تبع همز لكسز نأ اشد امنا[ تنرككتن اناا
 | ليال ه.ناملشل ا طاض لعمار ل بلا ماهو امد الثيكف ا اًعرك ل ا!ءانل املافطاجسال ياعأ
 ا تلميح اهلعرس ان لون نلف لاذ الاهلشم كو كفاه ١ مذ هنانلح اول اقيم امو .وفلاد بلذة ضيانكشل ع 9

 ا

2 

 ؤ اهرب وعتتعن امنالدبتوككمل ناو اين ااهنست ةز تزل اك تام كك 20000 هى

 بيق ها هبروا وج خمور كتلي اه الس انيك انك يؤح تي حشو ءاوبااد جزل اكقتر قل مخ

 ١ اهننخا.دزملاو فير« جزل انانل و ناننالاخوقمنو لانج ةداهيشلا) اه ايا مالا كنت كوكلما ام اخنم عير ذ
 ةيمسساسم ١أ ب نع رعو علا (5 5 هأيا املاهفوغلاسمالاح ناز ل عاطد ا 1

 الإلمام انزلت ع امام دان نكرزعمب باتا ثيل | اندب |.سمساو ميهزيلما انك !ا لع ظ

 ا
 يان هه لعا تاتا شي اعاد كلل اجل بال اذا جرمانا رانج اق ئندام هك انولخ د انس ناا ع
 تاس لجن ثوم جاب از هداكحاو اءغادحا أ ملت: هكلذة عنز وانو اس ع اَسىلنن امنع جشع

 ١ انته ليبان ماهل دج ادع جماد اههنيهإب نال عيال فاذا نا تلايطغ هش اديع بانل اس لان نان منل اريج
 يعاد لالا بنكي الع ميهرباطجل انتل ايط شارع ف نعي اذر ىو

 5 م ء.اًملءالعمش دع نعتانم نمد اهلج وأ ادهن نعؤيتمما ب نرجع قعلا 2 ست او

 التنبات ناهددمي تره جزا اطل اك انا العشادنع ىلع انسالا اذهب شبشب ثن :لولاميهرإ ْ

 مافاهل اقنرجلا «وهلي لال النني ضاخاناود يخل اول ان جاد ليم رزعيثلتلا اكو ا |

 قعن ام نبدامجزم نر لويض ور عزي نم احلازع موسم اب العش اص | يغمسار ها الك لعب اوغلم ل

 دجال ال يمساف مز انزمي ل افن.نب ةولصل نعمل يخش هاو دازاعؤ شلي القش ادعإلا كل املانميخيببلعلا
 قيوطينعكا ان امنصل هن عن وكر شن لف يب االلخ انسانا اراك رمل اداهغشل انما مخلل
 نع ةريتننيسزعن اهنل إل عز اجا رعد متمارحم ايوا مهن اطمن قالخا ةءالذ ناكوعن نإ 0

 ان انت ضعب كير الاطوال ياجمال جانا ال الشلل عش ادنع ىف ج نحمل لا
 رووعه فل ضمان ل ان كل إبل عش لبنع يا :عمنلتنما نعت انين 3ع زعم ارح وهرب لع

 ةقاوم يبل إر.1جي إل يلع شاد بعبق اس اند اهتز ياويل الضخ نعزي حن نعي جاز خدع اليم

 ني جاسم ءايبنار و فواج اهيلعؤ اطوبن اه كت سا نيد ] نعم مارك و دظنم اذ 8مل اق تن ظذ

 : مالا و الل امشي نش م! ارعتتاسلا انش ,العمند أدع يف رع ةزادز نلت تاع نعل اخينا 0

 كلاتل 5راليان فد شن العش اد تعط الان ادا قيم اش ديول ان زجرعل هيزع نسما
 كنز انا نيله جو فتنس ىلا زعن اب نعت :ذ نعاع جدخ تع درب ضل لئيم اناث ىراذع

 لاك هلل اظفد د لزٍن ندع ن هذ ن اكوخوباكرعرب ايفو دا وطيز ما جرس اشلل نؤمنعم تميل 10/4 ] يع مسام

 لانفلر ام كح زج موز شيل كلو حرت مخاض عب طة تفي جحد مهن قاادحاو اود فو ميول تسفف
0 . 

 هشلمالا هْعانو زر ءانط] و اون اكن الل حاكتل اف دثد ١ نحر ثنانل اكانسالا من نشيل لو ةؤجكء ايش 1



 فيت اعلا

 فاك دلل ان دف#ةفو منيب زم اوثدحا مقالا تضل ]تبلل او منير لف ن اكو ننيتخا زن جاكت خالا
 هنو اناكو : ادصئاعضوف مكس دي نفاخ نانعنرُنَحُم ناكدرو مشل ل عونومدد ابن انرغ يمس نع

 :كتلغي اول دبكلال ماو لكأواهنراوأصتساو ووجب داك لال لع مون لغم
 نان لعاب ان الذّئب يعش تنور اكبكلم* اا ماهشج] لعتفالو اهيف وب زلو اافثت له اهي افنكككناكم اونيواوتعو

 هتلؤب اهناو "ساو مزجاغباناذاوجر اؤمزلاذااوناكحر مإ جو مبككماومتغج اهماوءاظاذا اواكءاني مشو اهيفاوشانا

 قرن مثراخرت شين جربو رع مار جوسي د رج لع هر جز قفز ماو ال تعقحاو عاج تيلغمفانفاجإ ابان اراجع
 1 أ ادا

 تا اف ان هجرطر نضر للا مرج ان جرم محار خ تولت 4 10 ا

 افك كر ةبسيلال و

 .تدعمداشنمد ءؤث اًضاانلا تو غملتل انعيمتل اتوملاوعيمتل الذقن !ةاممل انئن اهىازل يخاغل اج إبلاو ءاغالم لان

 ينس زلط دايصي المد اجاناليضنأ لمت ؟ ]ب هالجالئزماوايل بانانل !اٍيطألا اههيمدو عمتي ثوم ف رغم رك

 نوتلعاولان هل: اهات اعمل لانع ىازعجعالو يس نعي اهنل ارى نع نع اية عت اننعل بوغلا

 ان 3 525 هيل اعتانمسشلل) امماوعت نولوعو نبل نوي ثعريضل نورت مرا انولصب ل فيلا

 نان ماكيتا لاا انس دما نكد .ك6ان جادا اكوزيوقعل اذذاخ

 لا يتم مل عاني اان انبتوععالذ | هن بل مل م ا اهل غر ؤلع 00

 سول و اه مملعش انعف قو لجو يعل اوصف صن

 دلابوتيشتل لرعش اش اك ماكل الاودي انهاتملاو 10 ا ىقن 0

 دمار لئن فك واود اءاداكافل ةيلمال اقل اهمالا الا طاك عمل ال اهنعن* 0

 ثيل ايزل ناكر يزل ابضن نرفشل از دؤعل العا: او صقل اوم ومدكل اء ايل اهرجيال امجاد انش نوال اهيننا

 قملوبا) خل انةزجب لن عرعا شوا عاش نجردتزهتعأك نش : جب

 "الاء تسكت ةيفتل اه امنا اننا ما فنا تف تحن نضال ومار جتنغس نا

 يت هانا نك انعمس الان ليلك دنع كارم انه زبن يزعل الرعب نعلم 5500-7

 بكفامات وعاش ءاجل فاول عانا مع هو 1 لوطن كرمي لاا عش حي

 طامتننل اذ ( ص يي ظعتونس !هملاؤش ائبَس ور اواهغشل ازين تعسوطاو شائع 5000

 َ عازب كلارا شن زلال قاظالطع وشاْئنَسالو اهْف كد كوالا رتل وذ اغامتلَدَي|

 هيت لع نان ىسومرعلوماشللا 0 اة ال ا اي ا

 اف ا وع ةلز رام نوم لع

 كل هَ انس اج مملح ن نرطعمان

 | اشتم جمعا اعورمي دمي كيدز اف دّبك بل لوقينزاولذلا امل اميلعاخ ور حلا لعاب نيعبس

 عضوخلملانراح دلل تيل لي دبع ا: نبع كام لومي ناوطغلإ اعل ةملع احورل عاف صعاب نيمبس

رطل اوهو مت عجنييجم اب جارصل ايدل هابم نوسادارخ ليعيد
 ضاغ ذا ياسلام رود عساول ايب

 غضاوأ اعيجف جياملاف نامل انددذ 0 اجدم اثم دعف اياد اهككحافصاضيا اهلل اهيدتاقن ْ

 ن لع 52 جل ةياشل اهْيلعز غو رعبا اذ نمد :تاعهبرمع نسكن ووكلا ا عضوا ار اول ٍ

 لل هلع كنف لومي ناين اوطقن انما سؤ لكل اهيل مهب امتع نوبل فيلزم لج يل 0 سا

 مقنعة دن و ءلاوع خا وهدر نق لقمان جنبتؤمعل لذا جي الإ للا نك كدبع

 لجإءامؤتلا حافر انيلعس هرالَص 9 +نمي لاو العش دبع + لزعيم انهّرعائلتل ا ميداقتنل

 يل 0 0 انزتف كوفم و هأ درب قدرك كتل لو صوهون اني وطغنانم انجل نتم اطخرج

 -: صعدزذإ

 ا هاف قلعت لويبوهم اسوزل حاف تبا اهي م ةيىبكم لاقشتل اطل !يككلف انك كتل لوم وهو امجتل !حاطنم
 لمن اكدوا: هيل نع ك0

 طرشي اطلعت دعا د
 مصلح اكريص تزل الا

 امان دعوت نيزعلاراع
 اال“. نالا رضا

 ميلا نات الخلا 2



 5ءالاسل

 ال5 لعكس [5 كِل انما اذكيل لوبتومواسوزلا حاف كسورل كلم مس ل صتعمو كتل كلما |
 رهان ايعاشمت لاف صيرفل انضم توا شل يلع يؤم مجال اناث ا ضار عرب اهجزع مانع ضنا

 باجل اال اج! ل3 نزتس كالا بجبال سف نكت يل ايان نجا نايلي رالخ

 ا مثيب 2 دال شين بع فنركاو نر عناكب نعت اًعيزعب إن هنن نعتوكان عشا ككل امور جديشسوم

 يلي لوس ابدا طلاع يجن اناكج نهال وعيل اجل جاء عصغ مخ شكت ءاذل از ظناوعب فول انقوال
 اناا لضم 21 ب بس كجمال اب ضم تو صز نون ل عوج تا دخن ظ ]ان دعص م

 0 ثوصنم ونمت ادن طولا ذاهزف ولا هم كللومداذانل اقندباذ اهن

 ةَنِيِلاَج جرشل !اًيلَع واد نناملس تالا نإ راله دج جلع ةدادزمو نيتي نعي عزب مزعل اضف نا ع بارجأع

 - منئككال الب بازعدال بل اف ايميهز للا زجر بح وْ رع سل اك طاننلانذبلا انكي كول اهريطل نرد الو نوما

 لانه ازمالح لما اال تل تبل منيعاظذردت ىلع شب ماقغ بابل ادن لخلل اع متن طنايا

 د ا ا ب نوزه ويلبس ]صم انملا با الان

 | نيل |جتيهزعتمطانلا امو يجهل اماما ايي نؤعبس دوسالزجلاد فاك ابان خلان

 ال جول ءدازاو اينو قب نوح ماقملا حكرا يبا تاك ئاهبت م ا
 أدني ١ هل ارش يلج نع غمز نش انفنغضزتة عوام يلغأ ةاعلا 7 ل ا

 ا عز وتقبز دوب ]عزنا هس إر ٍ ناخذ وقع مكم جرو حا الاهني تلو ردع العش لص

 لاير معز عال مل از جويل رع) هنعمل 6-90 !هلعش العشم كوسر جل اناث ياعم ادئح ناز عيب
 قاتل أك رتل يعض زم هرضا كوتا

 مس ادلع سالك الوسَن خل اناث ابلكش ادع جار عر ونش ىلابازعء طل ابيع عل ا تغني عسي: لم 5

 ايل عانتدل عند نعجه مش نايل ءزتعإو تلو لت ندمت انإرباهلكف تشم ندع

 نزع نمل اناد ايزو انهدل انآ 2| ىنيضب ]كل ايهم وزكمنزاخ اذرؤتم عجنرب ويضم مزال لاقط ن امزاملا ظ

 101 و اداينؤ

 نقي حاد تافت شعسؤبلاتةل اضن ناز لرع نزال اف ءدد كلان يرشع ل ب جي شعم نتن اءلوكشم
 ناعما ميسا مضروب دوم امد ل اضن نيل جره
 لاف نالثعل هاش لعن اوس عز جنان يدان ناكل لنزع لاا لتسج
 نع مصر نيس اقرث [>نهدلر دال ادعم كل جابر نصمم نلوم اه كلذ عفرالا عانت اق وكلم
 لاوالا انه الافران اشيل هلع ةمالادح مالكم نوكب و عنوطخ هيغل ماحب اداه نوككن ا اكيصب] نهد عند نال

 خت ا اراواط غب انداؤلف ان مدان جزر نعل اةراشبل ا اهب انلعشلا العفن لري شعل اجر شعل لزم عج لطول تمم نان
 هيلا اكلاننلاو هب انمداك 2! ةوق ن اذوب لال اوتار انطيني ةلانال حا زع د ا 0

 ءلززنتااناةجت عرفت مهل ايناس مل ا.ثيلع هند لل جوتي رك اورمكل فف دان مولا اناس لوطب |

 نع هز هسادبعرعز هو زماه نرد عشا نب زعديج هواش لعل ب اف فاضل انهم سمن املأ

 ضنا لرب رمل ورع ورل ارك هم اقصد كلوثس لهاعال اهإثرايَلَعةادنبح يف ازعراب لوما يجول ان

 ع هاري لاذ قزح وانت دع( ن ةنقل اعذ ف نتاعك ل.ل نهرب ارت ميج ازمد لب م
 أطل اوكمرخب نوم ني نؤكس نول لاق يحبابتءاتبات ذكم بوب دد كن دوا مغ قت ان تا
 داتزيازعنذحلا ه1 نم اهالضف منتج ةباهنيل حافز رتل التاني لماذ ف د راال رمل الاسترا )اتش ايش اأو ظ
 كد اهنعزلمانذتنل كف وعن اون عسانا سول اكلك نإ ته لوني جخال ايا شاك طبع درعا



 ا نيسان ياطلا 17 5 اون افا 000١ ع

 اقل الضان مذا الة ديلا كتن سبنلحز ل ععضؤ ناك لضمان اعمق انو فر ىا
 هشالوَْر ناكدلا رنيدعشلت ةنعاقتزغن امعزعر جارعزج

 مظل طلع دل عر اعز عنمل منع اور زج فاؤت تال ذلك ىلثةئش ىذا اكاَعْسرْلَص
 ةانيلعر ار لغت -نانض رع هلك هلا كتل لل عت نيلي دع 7 نك خرولا اّسب
 ه2 ارسانل فكنا لفشل اما ةيبر شيما مانا ]تنل العشر اتم ش الونسو نال هال تلابلع
 نساني اهيا َلَصَس لوي نار ماوض ال عاباوذ اين ننندؤا ا مانونع كر نيذابم اك عرالا هر

 هبت ؤمؤاه نوط: نيسان اكمال اددِلَصْش لص لوس لاونج خال كول اها ران نإ كج زم راض
 0 انف 0 0 ا ب نا مع ,وعنضفف اعيش عنضي ول وعمق

 2 دع هش

 ك6 ان انو ننال احتنودن

 هزم ع 0 ؛ ا عيدا سف زك ىل اونا سو اًَسْرادا

 اذان ناكر عورعشا 000 تال انت اسس

 1 ان غاكينملا جرة سا جنم ةرملاواهتل لجسم التان ناو شل اخ عش هل انتل زن وسن ل !نوتطي
 8 قل ؤنيزفياهداطفماغ غيل تاك مار جفال ليك ]ل سقستناو :ةيلكدسضاجلاقإغاهت ول نايل انج
 هاو نم فا هيحسز* عرج يح :ولالادغ م سي ةجرلالا لضا ماكتم

 ذاع لن انم.كتمونج مزعل نإ .فلغولا بي داق اعحا انعالاف منا ؤئادشاره مكر اناا لما

 ملحم غل دخن كاب نجوي الو كح قككر كيما هيب نيس --

 كلان نونا اماني هلع لصف مدلل وسر لل اففطمن از وعش َءاَح ماج نجيم وشل للطن لان

 مدار اذه امانا ربا تقلا تمويل اناني دانماعدش اذوثيإن ناار تل اب نواس ل افك

 يل هذيل اول انكم غل دله اهزشدادص طابت عت مودك ل ماللو هل تور اجلا عمق لإ صده لوس رمل ث اذن

 ةماّيط ايدج سل حانت ضيلشلا العال افلعاخ نة كيوفوزتسو ل ذيلكتم الضم اوس مرن لمان ا لعلع

 دان اطايطغش ثمود العرش الصف كور !ذهؤم طلعت اظل اذإلا نط امل اذغ ا غوا ضم انش هيلع

 لاعاد اعل جرس انل لجرما انا ادتلَعم الصمم الوسَر ل اطنةقوئبشم بايئاهلكك تلح ارز اف كادت

 21و ادجءاع هد اًدصمْش الوسوم ل اهات العش !]صتا لاا ماككلالّهاق لوس لات ثللم اا

 9 هل كون لد ابل اكسب اهعاد ؤملسعمل اهله طصدتد وسم لزب ل بدم ةؤيرش كاش كل.

 ص بش عل زن ان )وعم نو ؤه هومور اءاواهبواوا نم ن لسانل ل تل اوز دش وزد امين اقاملا
 كهلان ايل لتذنع ئاماذإ اوياوحلا توله باظضاو هلَسَورلا» لس اقل ع مز مكس اموت ئافدأ الع

 لانا نماولضبني نلساتل انوع د عجوهدذنل ل لوضع يؤ غش اكدر شعرس اذل اوال وزال داثعلا
 توج اسما ل جوت الزنا ف توضي فيو اكت جنت نض اذ انئككن اوجز ندؤد او رل !ر لع صا
 هلال هالو لق نر ةناد الف عدس ناكنثو اهنم متيضاذ اخس امن يئم ناو خيه لوغ نأ اوت اهرماتل ارضافا

 ىوو عل لكنا نخر اكن افال فخ اون اك تذل ثم وضن الخد متاكد تضم دنت + اكلدش الص

 مكياج فس التف هالوُسو عرج سمج ا [لئاط دنع متمتنبجارس ان لوضع نبق ثرضف كا ءاكاث اين ينط
 موتانا نمل بي ببي : | تذغارخو ننرسمد

 لانا هال انا لف طا عناب انوا نع ند دن سانا لف تقتل الاون
 اثنا موساتل لو ضانل هزل, كال ماهم جان ابطل نطو للا هس مذ اولكر هزل: ضخؤل !ئقاننافخا

0 

 اركض /ى الآ دررلع
 :إوا هر اناس

 انوفو عناد مساع

 هكر نول ى ا تلصمسما

 لور تشسى  ةو
 | نطرعر 4 ا
 أ هكر نب درت ٠ ميْرَح

 | لاقل كسب عضو درع

 1 0 انف نضل
 "راند 9

2 11 
 17 هر - ر

 تجي عج ون جب يوسع وحس بعححعم



 0 اشر نص

 ابي للا ور 000

: 0 

 ب َن وفر يس
0 

 لارا احب ى الك

 ا
 7 هن ن الدلو اومس

 10 ور

 1 كرس لك د اصلا

 ماع ررراح نع 7س
 راد 5 ىراضلالا

 حسو ىدوملال ف رلكلا

 ير سي
 ماوعلانرركب يرسم
 "وعلا تاو, رش نر

 درر سماد نسوي د
 ثأر درو ىراؤلا
 لا ار ر

00 0 

 | سو ار ريكا رفا

 ادار زعرزلانيركيلا
 مو ءارقغلان سزد عض

 موضع اعزب ندين
 مس رغلا اهب اج

 لعل نورا ىلا

 لع
 اساحل للص
 لس الوا انه

 وهلا اسفل ارز [لصف مي هش اهعو لل 12: نوح اعل لرسانأ ١ دج
 أ ستتلملظ خباش نجوما اومرالن اعمل جويل مئاط قج ءانشسج ل جووفبلا اهيل يه وخ م اذا م نختم اًذاو دحاو ناذاب
 راس نال َورل رجلك حصه اذوسر  ءاج ىّل ئكدمل اذ اكو مّبععلا :ر جر عف ل اتت خضاةاد اميل ال اغا اف

 ةعوخو نقينسو تنس لسور يلح لنص لوس ز يل. ع متن ليتل و تدني تل لعل عء اخ ةينسو انس ا
 وسر اكان عطن مرنم هرب ف جرطن مث جزم و نجاهيش لن دبزك2نخون امل العمق َصَمس لو كوسرماد :ن لب نيكل دار

 اس ادام الصب فةصر ء اه سيان الف امض اجالو اهدا نيرا طخ ل داهتمزماجعد امل عسو 0 قه

 هيام تل اندطنال 1 لمن نهود اهتم قتلا مناخ انعتلاغلا مل نكت هب مافات عمد تيل ازد

 نان أمت أمت مث وزجبتلم اهل الكم ى ل نخيل هن عاهكم ث حد طال اب مادا نتج حن اواو مخي ك دان جتا هش الوُسراب

 1 ل ]عب لو موي نم نادل اتلَعم ل موتا لسن ةةرلاوا فضل لأي تعسو نهب ماع ادع نيتك تلصق
 ا يو

 قهر تاور ىلا سل كغ نلعب اهيسراذل لي جنط زحانم سانلااهبال اهنوتل ها فرج ورم ارنعيل اكلَع
 نيس اش مدغنل قيشلش ارا اهنا لتعم قاس ]سول الهش نق صول اكو ل ف يانا ف قال الع
 انطون نال انلكادخل اهنا ايست ام ينالكادد دف ف اهو د نجني لكزمدخ مم دس اةيتكام وعد

 كيداناةد شك يل وتيوزب اصلا لكوفض لن يلعن اكماهب اف ةصن نكلو اط ديالغالء اذا لحالو اه دؤلعنبرإزم ا
 | 0ك تاتش الور عارم ب نوربدم وسو اوريدعشإ ل ششاروو

 ليل الح اورتن فسم عند ناىاا ابن تيبن لايم نطق ضؤما فاز وديني زماظب ىلا [تل

 خل تاس انهما ة نس تس اولر أل ادؤلل كذا ارضا |لتل طي مص: كل مشل طا نيمار ءانلمرضدا
 ١ ل سس نال 0 وب ديو ا

 اايراقمو باي لعل اي فانر وعش واج صمرخا ان اف دوا عوه) عل اةكطاتقس اتقسانت ىلاورعلاب

 1 كان طسممل اوما انرتاغ نا لزم المش ل َص مر احا: جرمان ائبا انه نحنا كن رطل ان انسئر وخلا

 الالها حا نم اختل ادمن اجمع ضااواينمرحا اناكبل ان تلكشد لتس لوس تدهعرتاذن اكن اسنمر ينل للعلا

 خبل المير نسور رادو لرتيتسو زي ز اناكاط انس كك ناب ثمرحا ازيمازال انني و ىنجمل لعهد لصوت لالفاك

 ل !ةحشاسش الور مام اماهطتن نأ ل لذ : اود تففل اباذر تضف انه غملا جزخ جزحو ا زل لزم

 مليلعشإرَصْنا اطل ناورتفعاندن يشار الا: اوزثلز الاخلال تو داو فالاش سل اف فاء ان زمام اوه

 معلا اعلام ةامنض و فالاف اكن مسيو خمس ل كنار ل ]غن تيس وانغ

 فويشسالا ياهل فل امنيانل لنا دانؤم تكلل نامل: لعارعو فن شر قرش بيبا ديقفل اف

 | اهلبادع بنج از كدانهم شلال ابان يط عار اًئرَعْ]سَرلالَعْش اص ْش الوعل ابعت ابهتنؤلاهر شن او تيبدح

 نوفففردم خوالد هما رجل ضإ خل ولوضَوْدنم نوئصيضيالوت اهرعب نونقيالاو م اعد دذفل ةرلارعضستد ثناكو

 0 و اكن ماوضضيو ناو باوعقي ناهثد مهاد ذم ن وضيفي رعشم اب

 ن عاطعلويل هيبسَي رجا 0 ل ا ا امتنا اونا
 شات 0 للا هكتة بعز طست اذ ضان يم م اوضسا م خككر قمالضفاوخنبا

 1 ل !ءؤب ىف دلو ازعل غ اناللب إل نوكي اوه وزعإ) كينغ ظ
 ُ 0 الا سمو تيرم

 ديل .ددحجس اءاعتل اكن رضع قولان اع سوم ادنلعمس [لَص

 كم اينالعيلت نبل ىلطيام سالاطل اانا ل بانل را نلئ هوه م اهلا ءتجل الح اد حا

 1 هزل خدو تزد فطار مإحلا

 إ



 ل ..*تيراداز انمار عممشل ادا ضيعت اكل ؤزيل ااينافازاكتالذعزيجي جداد

 ةالض سالو 2 نال لك العش دنع عواجيز عد اجنعريتج نعت جن عز ددنخا 5 ذكمن ابي ءاطل مهب
 انهم رح فليب ىف انتحال از دان مايهصن غلاف لتحل اعذ نم رض عرف لف جرخ ماا نال خجزب تنقال

 الق م للتسمش الؤسم ميه اف لقتال ا٠م نود ديالو عن هدو اللاب منهاكشس املامرحارل هزت ام قاس وجي ١
6. 

 الخلان لذ ميطنم زكي: كم كتل عل ثز دنس اًماقذ انةنلشنناناكول ارجل الص حال وسر لاتد
 هللالر إل اضف اكلا هنت ان نينو ماطر لين كل ا ؤئل طالت لونج جزع اناث مناك ذا
 انه نؤت ان نومل هلعش الص الود ل اهم اهلكلمااذطانسانل ازال نط نادم ناكاأع
 يل التمررءاونل حل اؤاطن اغببيطلا يلج نساني اشلا اهمال اف دعس جاف اذ يجرم رنا ايل عضال اناا
 لاففسد ل ادلعش لموت مما اجت لل هال اط تللش اكةعايلعإمال ابلغنا! صءس اور ل | نافل

 انهو« دخارةهديباط وجنس ماكل العش لس الورقي ايس اج ثلا اان
 اكيد ىفاشل انداقل لهريخ عن اذاتيجنالا اهنانلكادل اندهمل مايحس لكن خطف يما مثةةحاددنف فاه
 نير ؤتل اكلم :ولسمل اتطاسياتلفاكاقن ل اقخأتاهن مزاعم الص مس الون عر االيل ان ايدل امو
 ع ابكر جلا طول اثلعش النعش الو رك | كل لع ادت عؤبال الاجناس نيم اربح ن عع نعرشحلا
 كنالماتل بقا نناطلن ع كلن ضخ وحلا ل سرل اهلك لكس لوس نامالضالا داغر ا كمغلب
 حرك ادد لوك لل ئتت العا هغضيو من اهدداذاداياذ روراث اهب رفلاوإ ثخل طن: اغل لؤاحو طدالانهتذي سان اما يلا
1211101110 

 انا لخير زككلكتازكتاولَصل ابد اف لير خارددابداذ بم كاااعذ ككل الكاب تاك خل لعذ
 ”أ نايات ادبية وت انا اك تيك | قت انشا اظن اثلن ىوطىذ نه حزب وج يخيف زبقف او»
 قال الاف مافن بشن زن لغو ميار ماغم فلخ نتمكن ثيل اب اطالة رلنس انا م هزل يبل علَصق
 هع ءباطضالل ارفرنيكل ل طن تم ونهو كلل ميل يقسم ]كر انهو اساعد دانك لستم

 اننا !نانر اذ قم اهيلعمافنافلالاهعَسمثب هل باطل ال ا ئافضل للا عزتي شل نساني مالت اديك |
 رالعش لضخ ال2 د غن طيطمممل ايا كلا لع شادتع مانغا اذنرع ثول تن اناا أكنت
 : "اغلب دج بارو اعل لَسشالؤس ف ديل جناكعتل ل ان لال غو نق سوانلثادب
 جلي التوت نا ناحل ان وسب خا ذانتلب نش اتي نحال زجل قم موتا ناكواخئنأا» ثيبمي
 12 عرجإ 1 ص دث لوس تجو ناكأذو لاق بكنيئدعنب عع ؤعيرتن نيدئا زن ادبعي 2 عاجفللا
 هلبارم صال اتم اعمل اذن ىيومل اكل ب دش دب ىذا عدس [لصش الدسم نذم«ىن ارجل اهنا جؤمد
 دوو رل اذاعي مع الل انا لسه كوتا ىتاانونسن اهدي اك(طلض
 طا! وث رن ف اكم ست ضقيزكلو قش انكي دش ناف ىاتتم اجإ مما ضو نش ديل الجل لنا
 | )نق ننك[ن ]تتورط م لتس ذم لول اضن قلة بش كاران الو لاقن ل نشحن
 فد رنل اكرذاود نول اذهنإلا كتل اضم اتراك فو هلي لش انيككا ال تيل اغا
 كتم مال )ذة جم. لت قعاول انااوكأتيطن اكنولال قبو جنا ةننباو غب ضي هذ دزه
 | تاج زب ام ن اف شيح ملا نز )ب ئزاد ذك خش ؤ دعب اهدو ولشظاكماؤاعول نا اونمتو سور نجل

 ولاول فز! جس كلقفلا ما اراك تتم اكل كن نمل ارض عه الضر نط ثعش رسال خش ن» ( ُة 0 ا ا تح لابو -- 0 1 1
: 

 2 ١ 01 9 . 1 5 0 : ١ ' ١ 5 000 111 ال لل يل و كلا و لب لس قر رك از” ل“ ل يل

 - ا



 3 دي ل تحل 2272 2222 حج
 00 ا : 2 0 0 00 0 0 1 .

 : 0 ُُ 0 0 7 1 7 7 ١ ْ 9 أ :
 م ًس

 مم

 اعاد هضدبعرب جاد اوان و

 0 سس ع ا طم 2-2-6

 اغطلاَمان :اناكجيمزأ الرس انعجد ةبض نط ف عرم الغ ناحل اةميلعم واط صدع ]وسر نحال ات مي متيايلعرسحملا

 ةالتع فا اتعأك م ردا :اوزا2!اابا ىطمأب نفرع سي كل هجر

 عيل املا ةزيالن نم ايزل فانز ناكل انردويبىسعمي نعتز رسزعش ادبعنبدداد نكن فرب دج رع

 لون اكل ا غن اكعجاض قال اتي ور )) ضاال امن ثلخد د كملط بهدم كر از شف د حونل عنز ذأ

 مثلا نسل اج ءايلعلا وكي ن اكو خنت ىلع وك تفر ودم ينام روب اال يح |

 تكل ديالك انا مانا ةلزطنت اهسعابأ اهل اً ظنندغاق نادم

 ثيِبلاانه نك ربع جيان ند واتا الان ]ككل ام رت ع حم 5 ا

 افطن الو مكعيغي ست ل مفاذط نا لعرتدذو الط ةركف ان]فناز| هن زل خه طحن ول هرهتدددملا تر وطلاب حوجمللا

 قب نعن بث انو موتنا دل زوعا هتالص نانالكلدعشا دبع لل اًقمام ساو اش انسدّدالا اانئرسار كئاف

 ا ا و و د م كورا درو رورو ناطتلاراضأأ

 كلا اخ: لل نوثمم / ::كطُويف 01 ا

 اانا مانع. - قا بل ادا عطوان ان اضن اعتدل ناقشت لاجل نجد

 ا نيكد كلي لث!لَعش هبط ل انش 0 ارم دولا

 يف ا ااًموقيزسا بو مص افربو م ممالك عما ببزول لنواب او اودهاش ل عموم نم

 | اا دال الا ياا: ناو كيت داك الغدا اخ اماع

 00 ! وهرب انزع اتايالار شب ىنل او ناكم كل ذم يق دن اكس لانو كيو ن اكمل نش الو

 كومنت اعل انام تاثلاد انور انصالن اهتنءاجوتعل لف وب "اي لك شترتتد تابملوف انهن َصْمال امد غيل

 تل اانا تر ا ا يحاك لع ف تكانرلاول امن زج عفو متسلانؤنج

 4: اقم ذساقتن وبن غلنض ل قير ان. اها 1 نيزك اذه لون ابتلع

 حض كيم اهطلا فرسان 2 ”تناعضول ادد يبل اب لعل ل تلابزعسف ل انس هزيل ب شلانكو مش اهظاملا

 00 اييوطلا لمت انعبحلا

 ليال ا فرا اغيل شل العلو قرش, كلان ش اج عهزجطلا جاجا باك ف جارخالاد اد صا تيرانتل الهانم

 مْكللِلَعَسادنعوبال اع ءاينل لفن وكي يك دالاف ناكاذاك ضال اذ نوككضيكو امتل لف ناكاذان مكة وهف ءاجوعلا

 تفالو ربك مالغاباكف د منن بحال ل ةزئطغس ناكر وسل اوهو ءزحال از اكمل هنن اذ اعدل اقول اتفصو انما

 مولات جلعش الت عزم اول نهال اوذكهل ان اناا مش ىذل اور اضاءء لعل لسد هدام برل ديو ناس لامس

 نا اال اج, فان ن الفم انانطلطئاذب اهل لق ل فرن دخلا 1 2 ارم + اخلط ون انل ابهر اتاك ابسل اهلنا

 يي رع رسام انوكيت ل يجو ناب قل العون ءاطلاا اند ققين رين ىاءانيجرك ل نماب

 اهتيذَساو اكرعل انالواغتلا ا عازل اكان وكمو اهب عانشمالل

 ضل اءلز اكورد مك نم ولاول |ةكلعمس الصوت اذار اشاد ادم مسور للصين لزم خوغو متزبكل

 رغد نذل دانس نفل ءانتة ات ل ازوكمل خفي نامتهشب ثيحش اي اب ؤاًيَجمْش اد اذا رف نطخف لان

 : 0 اناتءالان الفضا والطب 00و الا |

 0 همه ضار كلن نيم تماعاهبل اطر اهمال توا تبسم ها راو نتمول از

 1 جتا ااطسست ماض زق امل ننتج تايم لآل نومجارساتل لرجال 0



 انكلإل لغو مازال وخاض اتاك انتناكوأو واو ءاخا انطباناو عاينال اول عم اخو ءانط نوب توله
 هر نماون +اكور اكسال دنهل رعب اور ا.اخالا ةيئاخ ل عدو اناكأ ل اهيل نعل اقشن نل جل نانا هؤخر جك لعد
 و ١ اير عاب لل وكن اداز اس ازكلو نتن ث اننخل زهدشم تال ان اك مبذلي انضر دامني زها

 ابنخال ايوا اكان سا ش اهي اهدوشد المت اخ اون امان سالو زال نايتسالا ههجولعوتملا

 قا الدائم :اللبخا وانت: لحد انو زل الل زج اراد ذيول اذن

 بال نوطيوتبض انسان فان لثاءل جت زصنالا عافرعبم اا امايقزل انالماعجعنل ما ان اهلج مادالورشب

 ولاد اغار |!طفعضاو م زو اقزعططنخ وناس ثوسمذش ل ارودنشخل اناس ام نو دل ن اغاناغاداشانم |

 ىوهبر لكلا مرافس مختل ذ اذئمر |صف» وكت اطااونُم ْناءلوو دج لحا قف حالو نظل 2 نسب وك وك

 نوال لل متهكانم اوشهب وح ضتمع باف ىواهمق شطقش راي رباجو) نشكر انقؤواطم خبرك الا اممم

 22 نوز نع نحو ةشل !باهمحت ضر وهل اووليوإ شل نا قلاه نبذل ناش مما العناد خا
 2 فلات رتضملا ل تسوق هلصو دال اسس هداج انجب |: وقول اَصِححو ذي شان اطار اراننخا و اح

 5 دانسات جداد ءليتد راهتاكت ازا ماظل نعام ببعض لادا انسان اكول نا ءالناو | ظ

 ْ ضانقطو# تاب ختدندا 0 امس زن ايدل ار ص نا لاننلفر املا

 ارثنخ ةدرعرعاهب حوفمملا. اخجاكاوا اهل ومجلس السالث ور دقت زارا نكون ادحو

 نابل جنح علاش ىاغل نعرشيلب هاج عضوإ هر ول ذل افك ك !ءاتضُم كل رن ءامضو رؤس و وبا جل فا

 ٍنءدكَتلل اجلا حمس

 ظ ناري نزال كتوم ايان الالة ل اة شل اس رول
 ْ تق ناينلا نأ 2 نبذ مبرر لعيلو اوَوص نيل طعن ساعي 0 :نوشفنالضئوامااولْوْش

 مْ الخ زلواشما ل نيلغلاو منيا ادن اننا اناكم نامل تنل ضخنف د جو أيد همر اجي ل صحي ايري ناين تنمي

 الم حاخالو عيطم نوكيال نيس ل وثمن هني الذ خخ لانه كس النبل ار وحارول ان :اان سعر اون اك تارك

 ير ابجالا شنو شال. نبذل ل صال لخفض ل نويل اال "ةطخلر لب سال نع
 دلت زعز اكل لاوخؤانغالانو لظاحلطل اك اورئ ال اة مل نضال اواداوءانغ ناك ىذا شيفر دبعول ا
 لقاك اكوا ينال كالو ميل مابي لبايراةف اسم عراك امنرلاتشو تسال جز نؤلموللل و

 مكتفي اطتيل لف خخ ده ناوكم نعت تاتا سن اكم ضيف نطيوامل نفل ناكل هل منيل اهداف ادامجاركي
 َقنس غفر فوغ زم اهل ط نوقل انؤتنل ل تار دالبل لقال !:لهتل ات ضرعول اغا طل مالا نتتسالاوز كلب هك

 خلو أدل انك لوك دل اووثنل ان قشل امير نشب اوال للف التو او نيلل اش مل اوامترقش د اهئاب عقر فخرا
 اًبناكلتلا انطعررتن» .انرفنيدلوجر نيو خم نهزمن لور لل انهض لدم ال اهرب لعل! ليال زعااك
 لا ناد ناو. الكل ]2 ضن اكمل بانل اي اججوت ىناءؤخ فطَع نخل افي يتق صني ىلع طم او اقنع انيح انو
 لا ارامل لجونهز اش! لوق فر افا: بئول طلال انم نازل اً نونا وره هرم بلاط هانا

 3 دز فلان طعنا فتن يش نيف نجاتإ كاي رِلْيلخْ عني د أحن د

 لادن ينم اطن قا قوق نال انا طافطل نم عاطتنالال انضالانلب ان نيت لكك تيتان الان ةزانملا

 رباؤحو انس ئلزع ال4 هد تعد انخزو افم نهال ا نيدو 2 1مل تورشعتد

 كايا يني نولل منذ نذل دوخنإ اهم قومي امل ايفخقونل راكم أ 500000
 قام يو نئكل زحل اورقشل ا عب: قرنارلاررغاورمالار اختم اشعشل اون رمان 0

 أ
 هاب خلنا لفاغتل تنزل اون ارم دكلا لاو وضخ نرش اف اهم ام

 ل نارا
 078 210 0 يول ولا 0 0 : نار رق ال

22 
 ا ا ل يحس



 ٠ ا تت و مسمستتو 1
 لا ا م ضر ل:«ءاملاسر اناند

 تزل الطعم لوم انك ونيل اً دس ل30! ءاتاحم .مشلال لوقو ءاملا كات دق ادم ا شما رهونج عضال

 اوَحوع مان دقي اف ايأو لم رمق كام ردع مجده اذا اولايتالا بلو نائد افش |هاميزسم 006

 اذن لكل نلعاإ مس تقابل امج اقرا تلغي بال اناوتشا٠.بمل انهاكالكامالكل لصاخبانعلا
 كيانات لل تعم أي ةيِئارقت اهنف نوك ان تتارعج كلن جاع لف افيلع

 قفا ضتباض تكمل اد ااا! سلا نبل نهرين بييفالاعناخم كا
 | ناكاعجشال او اشكو بد ؟ت رشق ىف لل عطب هنآ ام ةداما اجل جير د نان اف ضجزءدشبا ذئب تجيز

 ١ .خانياهوص ن اككمدا اهب نؤطتن اككث يبل امضوم ىف اهون مارتزوأ يلم ره اور اق... 0

 اها ناك ايتذازج سل اف مدن اكام ثيل لل !اويرضتب نييقال اش اخت امْؤنع تما اكاراجبف ا

 ١ لئن لها ديلا تاج ازعقزدكلا ماهم العجاج لعوتيل وه دييقمز كيال ادينجي هانا
 2 0مل خضار اراب شات شل امنا: ضع يجل جرح ينج رعول ل ساب جيجا !لسفتل ا

 انتجت يلوم وع اههرص طم اضنمزيضي ا مملع ف اناكد ام ىل ىلا كش اخو دن ججر نه اورج تزل ١ ايثدأانا ١

 تاع هديب ل اخص اهل منك ل انجن جل اال ىلقز خل امصنو از حافإ وجي دال اخي امهر دف قانا |
 22 اول زاوامتضل ممول يحرم !انايَصق مات نيجل ناكر انتم ا اجركَتلااهتغضلا ْ

 0 ا ا ا يل !2مناكت لان خلاف حج

 كلذل ل انج اه« نمالوتمل اد زي ل امرشا! اسجل اجمل اون خابت يحترم نجا كن مول ارحل عضاومونف 0 ١

 يلا دخل الخام اضداذ لوين نامل ال سل نما ف خا ذخ انه لعيرع شالح

 امن ني دام ليج اجرع هدا جوال اناوحرالارباغ ضم ان انطاكت خل اذا عم اهدانوأ ؤ

 ايها  تمعباون اكهزكةل ل ابق ل انزل هديل طن يال جن طظوطتدبةلنوننؤيو نيماليتلاةدرجزم

 ويم انينبل لوخت اهلل نوفوي اون 65: يل كم :لكذيخملا ثنينبل لاك لجن فولت لال لوط ايل هرم
 طن الة دجب] ثيم لجو الجزع ان لا اخ !ةعنل ايملان خبال ايئضرالاف ماا ن ذب اناكوام لاذ

 ريم اما افاَوحَي :مدالع] ع وطسف عد لم كلل رعاة ضتاب دينار عاوقعضاؤم زحام أخد ال للا

 هلا خجل جان كال اضع ان ةيرل ل1 ءاوخو اغضلارظمرا عضو ول اههعرلل عضو مرعي اى :ونَرَبل انزع ننعا ماع

 (ةاانا فب اهل شن داكن لكك اجيلع نم نسطضص كل ذك ال اقتنادل مر وطتو ضرما اند ث غو انل وج توزع
 ناك وجب ناش اول امنيا ليل ةناكدا لو حوض دو ودول ضرالال اه ملت نيل للم كعل نيمستل نا

 0-5 لو ارت افنوفوطاؤت اكمل وخز زهوطي طر ونعل انيبل) ابك ايلاثعتمل اعضوم لعاب ميجا

 امو اَمَضلْلْرمَ يبل ل لعاوم خود ايف عازم انكسار تديضر نم مَدال فهذي فذاد كلن ' !!!]جياومسا

 داخلة ملثناكو 0 ا م رحاب . 3: جو اسر ئولج: رخو ةومملازم
 بوت اجا امري ذل] دعاؤه لك ث نسل زاك ذَجقْرعهلهلهليح جم ضف انجب تمض زل توزع هت: جالا
 20و لح كت « نايت اكهنبان الهيل الوحش لهوا انالاعا
 ان نال ابر اوشا بنس ذاطناثلطن انجل لوح نوتوطياككلم الاخ در اختار كة ال جن اطيم١
 مهلا اكن اعمل نطل الجاز سان اكتنيح جا نماطبتلكضدانن و زتجل اف وت وني ن1.“ يدل

 0 دما وجدل لو« ننال عفر جر كم نضل نلف اتم 3 تيرا ذات! اذل م

 ىو ىباحل ملا ور جالخل اب ناو الاو حوض !لوتغوغشو | لبر ذة خجلا محلا ان اوذئملادانشل ا تمل ليغشلاد |
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 ا مط لب ع
 ا 5 ' 111كم الل ال تتح عاين زعدتلا امينة روكبنابشن هكر هط ذو ون خ لب خل

 تى كد عك انسحاب ت اطيل دز 0 اخنطياع مهذب از نال لع كياطلا
 "ييسر يا اك

 كت يل راسا ننهي مال لغاب وكن درالا تنيل ذاوطلل كئاطل نم اي سؤمن شا اهفامت | ا

 ادد هي | |[لصشل او نمل نانف ار لكانعغر انين ايل انمتخ انا كمي لانا تالق نعل نع راغل لفرع |

 يل اهل 4 ١
 ازكي 0 | توجغ اه كنا ىهذل اكينلل اًسلفرامتل لف اون اش متن للام بت جغنان تلا تل نايذيل كناكم مارال |

 هير 62 حي | ..|| افطانت ملهلانا نيت نايلالاتاتلخالو ولنا دالع كلذ نؤكيلكاندا فيهن الاب نوت ههانيش لاما

 6 ىوئيز صو هناء اماظاؤن اكو نصل اهريف متل ان .اكناغل ننس ل يزن اذا هبي جر شن إلومقنو اهفاشم ةزا مالو

 رمل ويعمل 611ج الهش كال اقنايلتل اهلج نإ اًلافنشملا ( ع َنيمْنل نش لنج اماكن ايزل كابن ان نجلا

 فس ردإز دل انيك - ١ 2 .. +2 زك بحاثو دانتؤ ع 5ننتابمان؟1ةرالا حرت لوبا عاسانل اف تذان لش الع |
 وح معلا تا

 كل اهنةنانور ل اتينا :لملااكج طض »وق كرا طم اطبع اكلت اند اهتزت نعي تلش تاكا هاف ذيل يئن لامن نكد هتان دالَد

 و واو ال اكل ايام كن شال لمن جمس اني وساب

 اياه يات مج عون جظتن انا عون زيد اج رعب نعول ع 2ك انم اضع مضغ ءطيعرس اذل ناكل اذه تطل طوع

 ضخ ور! اهتسدخلا اذه فرجا خوخ زن أسمر دحا كلي سانل نوني عل زيوم) هول اننيلا شا قع د :دف |

 قصي نازي للا عاجبك طنين ان ان ه1: بلاها نادت افاكلارغل ذل كا

 عدوه وجعل نيب ل زها ةيال نر هتنانط هيد ان النسك ت قمم اهل ناد دننواننل الس اال نكابكلاني ل

 دم ناجم هدا دا هب ناكل 000 اانطقتموم فرم نمل انجز ممصيع

 وو فدا از: نعال و تعل اعمل اه ايش التناقض ناو فما

 ضررا تحت نجمنا عضلات عال تطاول 2

 ١ دتفاشل ا هماعاخا كلل القمل لجيش للاواني بقب انا ءاؤتالذ ةمرغملاو 2000200

 انيك جينسس و وم يوم هند اما فدي احلادتهتناعضم اما

 لجو لَهَج لحي :؟ور] افي ض د فداغضل تل شن لعمل ظنا هنن ايلا ذى ذأ الان انهننش او
 كلية! 59 مزمل و نتلارز اءلعمس نلسواةابوت ل اي. ئ اش الخا كاهن هش نا فنا ذا لجاما

 نلت ريعوطانا علال ةمخفلا مز ئعرع : فاشيل ول طه انانخ الل روع ل ندد الل عسل تاركا ارصْتلف

 دال ؤانيلاةدهتلى ئن انشا اال بلم خيحا اهات اذيلا طخ ناكل اكل خول اانا زكا دن

 ادم اهبنؤطين اكك كرب عضؤمو اهعضوف لجو قا مداح م لى اغنم شن ازالرك اللغو ك ل وه اشد فنعم حلا

 ابق ئانافتب هينا افا الندم انادي انن الج هؤن هزم مالعامن ل .العالا عضم ام اهؤض |

 منش لير انل منال امطح مط تسوأو طا نماغ ورم نتا امتازي انتقلت ما ألخ نال

 بذ نيعزعتب امل كرا اروح امال نال رخال ريكو لنوملن نبال قايل نك اووي نومي رسانل اءادعو كل انه اضع

 شالت عقيل جل اخامأغرل خف الميمان ال است تشيمزبا انا سوه دوج مانو

 ا نيوفخإ) ماقضمتيزعلااخزغب غب مام خعزعاتب نرخ نيب نعل يلم انماناغلسقرل اهبع
 انماذتغ زيوس ول لنالئانل ار حلل تئشلاةءاثنل اذا ع اشل نك !انطددإ انطددب هزي لش ل عيزعا بنو غو نظل

 ل 00 اًنانيلز نس انل اذ ننيكلا اخ اكمال الجر تالا. حمصي انهن منخل الص
 ايش. نخامدجاوتسسالكلوساشل طبل ل اتف كلف زعإ لا اميه ينك نعسان انور اه جا اخاف ءانبل ا سانل ١

 اتسمت نسا ورويدا 0
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 اهلوجرساثلإ !بلذككضيمس اج اكتد ىلا اسف مهضج كيس انل نالاكب ثيتممهفظ الدال تنين رم يسرع او

 را د هس الكوم مالانمازكس ولاد تبل عضؤموماكداهو أ

 ”: ناك[ لال نمكل شطة د. رم اثبل عفن فل ةففنأ ب ثطلل هالي +ىدابجش كتارا انوا دملج

 0 اهبممزملاب اهنع رت ورل !:لع هس لش لوسسد نالذكم ءاطملاو اوكدو ثعر َهناناهلخنن :كيلمإل

 .بذع مزعز ماض انا مز انيع اهيل ا! وزعم عراف, ايل للعنش اميالرمزز ءاطب نعيد اهييغ فت ايا. اهني فقال

 | ”مقجتلاول افصاغشل اذيجم اجا 0 ِ 00 انك ن ءنيعاهيل اعرعتبالكثقو نو د ثفو

 ادلب مم هامل لع حن طبقم اوفو ماض اش ل كلان هذ لاوقي عدا ل من بلل عطقق يل عطسم

 اك زارت اد لعل ماجاك ب جووللانلعل: عملا ةزحوزنجكلا اذلحل جمل احو ذم اساور مسا بلل عططض

 ! ا لو لهالا لضم المج تن الفال ضر جل ]جدر انفال

 نيله نعد فش او سا للا لفد دنيز فك بام انذالاج» كوخ سات اف نذاول كل رايلع

 ماي اذزسا تثني انامل بلش هسا. طلال دخن نايبش نعال ذ نامعنرطصجتعدالذ

 نيل مازن لع رعشنب اجاءاذل ملل طال لوط يلماز اكرانل نطعكتسحاك اناث 0

 يقتل عامل ليتءاوعسما انس انباحن اطيتنل كاز ان وم نونف ىداطا فاشل يباع مهلا اذن اظين شل انالا؛

 مجنوني ناكد ضمد ءاملمركت نت نوننخاناكءاث : ثايزعب نكي نال, يقر يا يل ا

 ١ فاتت انج قطا انه | تلت فص بال ل جر الافع ثيقعسو كل قليلا زيي سف يور مية يضخ

 | زنلولامجفردل لل انلدزامتمزبا انما ةهربإل ل انتر تجرلال فل وقر عن شل ليتسوزهرح تتمسك نط ككساذم

 انا بديدع مهل لف الكرز الك ضتمسو نيش اها ثدحا اذا. انشل ! كعامل امج نتمسو كلل
 رهنومابات بري | ناكت ال ينال نمد تهزبات كتبا باد موا امانه ومن اكوميبا ان نميمل

 رك. تماس الن يانالاج ع وتاخلا ادعت (لكتجداو اذ نفت مخي اسالي هن
 دق دوعج اان ةد ملل ب م0 نداخنؤعرتغ باتل! مهم ريل ل ا كضتاذل ربا رعشمل اخ اج مرح اد هلل لني
 00 وسل خا اًوضن د م هم

 7 ران رثعوتطي ن اند خالو فادي فسوف رع مشادة مونل لال نيله ايأ خا ذيل اوكا اد ذر هلع

 ارا يدي ول فلي دوم د سيومم# ثعزكامابإ هت ادد
 نطل اطمن اي 11111111111100 اوطو نم هذ نقل بكل اق ذم ئاؤم جبل بهي نا

 11111111 تالي ؤ تل طلس ديل اسوس هو رت فهن اتت ل ضرالا ف اوعض

 ريكتلا اني امناورتحل كلامج ن 2 اقر ب دج معا يك هل

 نتاربجتل لعانضنالالخاعل سلوان ا غس نسا اذانالاولسو شعربد ف اذطنمالا و :ول ص وشعر خرب د لاذع

 زعم اطال ىذ نال ركن ان 0 ريجاكرزفتل ال اضعاوماذان دع
 | نذل عيتش هلا خليل اعتلال اهتل ا بالص | ع اذلئلغ انا اولا اخّذل اماخزا م اهيل لمالَضا

 اماقال اا 0167 اهلي لدا اذ ال ازد كلذ دامب كًيازنداحخ حنو ءزش يع

 لالتعر هاون كذادعل هف نس نوكيا جا ذعالا مد لما ام: ارتب ضن اتت افعتج طين طخ يما متل

 |ةالجالت مر ادتِلَحش الصمم لوما اننا الا !نافم جلت نعملايلذ كتم نجي نسال لسور لع

 أ لانغتلنج عت ثنو نايلي! يلام وفا اذ ىّدل مضؤمل انضم اينل للاب كرش ان

 عيذاما للود ميل لوس مزال فطن تراتيل طكشم نيل 1س انني م لل وتل ال اهنن تيت دهن

 الفرض انين يل حا اناداحش الا اه نظفي[ ى ذل لمس اهجاطاهفرنب رت: ب اهنا نتعنط دبل 1 يتاقئاادانلك



 لبان الو اامييدا انماواه تين اناطتش طمني ااه عشا شخجرم ١

 ا يلد رس د هاا مني ترا اراهتامد نمل ةلناككونتلا كلنب ياش مهرب ات ضداحلا

 ا هو يح ديما موسم وو ص
 | بوريلسم و خاوزةؤنبإ دو اهنحبر ىلاعن تنام هتهاماذلا بل امج نيذل ام كلفن ااا دانس ىرانل هما

 انْ وال «عزجل ات امل زم ع زج اهيل يختل ف ن اضل لزم عجل ابيات اوي إ حاور تن او ريا

 2 تاذاوعالو هو سب وسوم ميمو سمر

 اهتباط نوع | نيجي ناوي ناك الضوح اهنمجاط نادسدكَمل كايلع ن ينمؤل لم ابدل ةعرملا
 ]باق ابيتتل هيد اهلس نيك انا عاننالائلملانبكل افضل طن اناكأمل شتلات اهنال
 ذيج )يقفل اهي ويلبال ام]كزع اخس هر يزهنيبتشل لذ اكورد نناكذال امنع .اج عنرالاز اكل الليل اني هحو

 كونعل ادرك حلت 2000 اءنا|شالا وقتل املا من ناد جول لهل انا عل اذان نسل عن الكم اغا

 تالف خش نيا زال كل نرقبكو اضم مضيت ملي عوز يزل لل وص عمان ةذطد خزعل انجل عاورل
 اناا انبناناللمن نواكم ا .ةزل جف تزعل ؛ نجوم داك تان دف ىتل با ل فنيل اجو نال
 اناكال نال اني عمتهربأ اشم نعل ليتبين ورل العش الصم مانمنوكقتلا لاعلت ل يزع راع ن عن ابوكال نعال
 وباب ل نكرة ايلاذازلضن ازكي نإ _ اننا ز لشن  اهرحاناكت نتا امن لضفا

 د الاكل انجري اخت ايمن عف ايل لكل اجلا نؤكط اه سكايب كلغ افاخلا نيل اجتو نكت جملا
 وهل لعل لت اقعيتضا م امغنشل لف ارت نكرل ا اهنه رتل ازن الك ناخاز خف دددذابب فيطل !اوملا ل غرك خرا اعل
 بال غللذف انا يخ نقلا اير ةش سكاكا زيخشال اماه اشف ا خضور اكرم ذهنه اوكا

 ضبيؤ د نيكل رشف تر هامماكم نإ اذا اذ باك اياطول ماذا يوحد اح وابو ييص باك دوا ة ل اوإنس
 مخ الانبا: ذبتن !اؤماخشال فوتبال مالط م اوخن بيف انش كت دمانار خل

 ْ ضجر يل اهيغبت ادشالاوا اهيواغتل الس ؤبنل للدم عض لرتنمل ل ذل اةراخل ا عزضتض ل ها! جلا ته امو

 ا دافعالامزبنساهي خوضالامزي حينا :ا شل ئهوذاخضعنج هضالا نط اواحب| يتب تسال اعل عاش مذ ظفل خشلا

 ديل اا لمزخاف اككسملاءلب اننى نزكتانطن الاف جزباج نسم كسل اراب اف اياك تحل د الجواب كضالا

 راانوككن اهدا هيل تر كل ايطمال عقب دار اول لاكرع حلاو أذل الخدام اكن انتضل از« عزم اووذغو
 .لتشياهم خزنة طق د نالالبلا اشار: تصسا اهنال هيك لج طغجفاربو نعياجين تم زب رعرو ليتل
 3 لايام اشيا هد ةزركتلإ يول مشان نمماب اه ئافزع بيع تكلؤرعإ ]عع

 تيجو جان عاق ةوويتنامدا نشا اما اوءلعباهجاطاهتيوان سب اهنانزنفلشنلا امال انيعنقور ةلإرلفت
 د سوسو !هنبن للصف انتلادخاقبة يعرو اههستب ناناطبتمل عيطتتيلالا
 د داو كاسين نين 0

 انناكليهاول ل جزار تلط لوس يدننف نيمزامإ اريل كؤ ل نش عير شعل اهتز اجلك ملص ١
 2باةاطيبكا تنم تكل م وسم عال
 4 تال ذلة هس يش يفرز دج لؤؤتل انطف نتش نيب! ننغنطد ترم انآ سور الك الصم
 رمل انضكال ثين كين ضرك اا طئركاشأ به الط تامل افعل انف طاغ شل ابعاد انتيك لل

 ناب يلام ركل حم ل نيس يل

 هتذإوب جر اوعي ةرشمل الل افنجثخ نفد لوخر لشد ميو يما

 يامي تايوان متصل د هدف كام داء اع ناعما الط ةنيكو تل ض وكمل اخ خجل نبل الني ناب
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 فطن نوفا ضال تتش عسكر نين نينم ادن لانثن ماليه راخةنل لوقي ل اخندتن الوفه اللرنمالا

 ىرتكلا تمن اكوذل ملا وكرم 5 ايان ؤعاطو كلنب_جونديلل ات ضيوف نع عشم ااطوانط

 | قككل ناي مسون اذهناكم مسنعتبإ اكو مل طف مسوم ضب )عمي ضعب قط امغييتيضتنرساشل ا ماحد اطاغضل|يجدا

 نوع جرير وه عزّ يفع نبع [ قلع اذالغجابلاغ مجان رجال ذرتشل ا وفي نالو تالا سيري ضف

 بكل اطيل ركل ماض ذفول لعل باتل الع نع وام ندهن ذل اه نبت غر جوسي ل نيرسلا
 ظل اصل نذا ان ةنالل اهرب لافاضإ مايا انما ]جن وعمضبإ بال يمت يد فاد هو د صفا نطخرب اههفاج

 باج تاكل انوبزل لما لمد م ةفئاونضقاذلغ مال ب غتر مز نذل اذيرعنوحتضن ل اطاشل ف ان اخماد
 لج واتش ف هو راو وسل ازال افن قتل ماي اتيصلا جلل اهل لع ةاتلاب مل تائب ومن
 ققلعنوهن بننورياجخ اددع لخلل اوه ىععئالدنبكل ادا ؤلعنل امل 'يماديضا موب نا فميضمب

 مايل ااواكتاغل اة يشك عيل لات لع ةنلا اك رينغرعل ناظطذال عضم تشن
 اك اعف ]وفي واه شاذ اهرب حاب ىلاعن هلل لال اون هنش ا تيز ابننا رايلع بكناكع اخ اء الص قب

 و 50030 و ١ 21 0 5 3 5 سرا او 2 - 5

 قمل وا لضن بعلم أب زيئانبر الون اننلزينؤلا» عيشممةهتادبذا| نيب متر
 كل نر تلال شارعي ارعيج الذل نلح زجل اق نع نى عنعن اخ اع ندر نشئب ان اولع 5 هكر

 جود لونغ بالا اهو كال ابرح نان: ةومكتوكتا ند عت كارما عن اجزم فعاواوجإ ثلا اميل نبش نبنلعل اذ
 لاهل اند طال بى نع قريت فيس زع كك ان ل عزت جلع نشل اه اراه اف ظؤفع هلهلطب فنا شم عدلا ل بس | <

 ناذلق دفان لو يتكدبوند نس عجيرككن ل ملطحمد ا اًياخ تيب اذ لس لونان اول لش ادنبعونا
 ىلا طع نال ادلع لص هنن لوس ل اهل انبكلا امكن لوين نك نلتاال نيم يلج
 ادهن عفان شال غل: هتل طالما زعطب 5 نتن هن نخاف قي مغ انو تلا هسو قلي رح
 ديدجتليالإإ كايا رن لف سطس ده كرم اع لزج ةلكلاهدتا تنل كمل فد لاذناالات ع
 طه نعزلئيٍ حو ددداذ يا اظن دح اوهورخان تنل افتر اوس مال زعرتتل اج خايالاف تادف
 هيما الضالع كر زو رح انيايجن مالمو غدار انا اهنتد هاك نايا باننا دل ننذالك جني اهيسن ف
 نتكللذ انرايف زياهنل غل ثمر افنح ناخب طص عراب ينساب ذخر اذن مان مهض نق لجل ماو منسم نان

 ”نغطاواهبعلعا اهيل تمغالما اهننم كيا اتلاف الاي دحر تنل اهائيش هير مره شلح سان صنع و فس
 نشطلو ضان كين اه) اةلنازرل اكن اختل نون لوم اهله ارا ار نافضتمال امل غَس ظياههنل لقرتف ءاهلع

 1: اهب انام للفشل اءجاطلا اخي لون ما تن ابا تش دنع اتسم. ريم نجمع شلل( لمان
 ةنتالتتفم الور امي ل نخل ايل بل خلال تمايكع دي عازمي اه اذان لخا

 امر انكؤربل ىل زمن |اشل ايل تال ل اذ بَحَم رعؤرمل لضقا ثيل كهذ افكقر ادب اهناون ذي سول اذ
 ىقدط 3: نإإ كيل انس ياكلخل افراق دي نعويلك رعد ئجزعداخنخيبارتلع امه
 نتج اذا كري نحلض ن ل اتمخشلهل اهلل لعن زف كل ىلا جلها لج جاون شنت ماج كيل امذزاملع

 جا كبدِلَع ادعو ال امثل اهراقزيلز تاه زعوبوم بي داع نبان غل (5 لالا وتكرم ادا



 ىبزعر د جزعت كلشلا (> ممَممَيمْوهر ماهش دع ناك الامهيش سصيالل اهرممت طفح عئابللمل اةرل اند ملشا

 "اي نهتاؤغضزعن ال [ك اقمتفل ضد ء اضل هب لتر زعلت الص شاه ل ان كاطع ادع
 نمي اهم تضلااداهجويم نب ةجبادحاوه تور ادهش للصم كلوي ل اهل اذن ية ونبي إس طاب العمل ان
 هيل ٍلر ىثن تنادهيا عال جكس ةولَصل ربا د ةولَصانهنم حلاو :ؤاضلاالا كار لضخ ئئرشيلا ا. افعل
 خي خاتم ااصش ائءانلدب بر زغ انه هزم اناداشنل للقتل نحيف نشمو كدلح مو فشعتو كونو ثعش اكرام
 اشقر عمل برمز عيد إش اطوؤنخيزعشمالا السنة وسال كم نال دال ل دعب نامت فبكت | بلعثد

 (ةلاةاونضزعر تلا بري محب وز كد ن زغناكئشلالا هليل اءاووتتل دل ىلا كل اننا يف لجو هال فكل ذ
 ناناغتجد اهلا | يل.« ٌس لغم لقال, نونا ارتاحت اهي اخلص يتلا ضف فز
 ةتايجنجز لاء لتضند ادم اينما درواكزنةنلاوم نرطابل اعلاه جنا ملوهوماطلاو ملام راب
 عماهج لا ركاكاد اين يا هضالاداهجإزانخص نا ذزخ ضن عج ان لتتمدل نعل مطل تش الود ان ايدك« اذيمناوم
 كنب ماظل فمن انام انياب امس لاو تداهادحا امانا كام فافناوتن دبل طن لبان ةنوتفنلا
 فن ننصنس واو يمال اءنكسل نالعلاناكاوناكمين نانا .ماداقختغل نخل نازل 5ك ذك اك تن ئهيتاننما
 نانا. متدانب نككدر اذكك لوما اند عالة لن عبدان هيتنكت لنمزكااذ فه ماا تالا غبر اواك
 وعش مالو نب كام داهيلب لا, اس نا !اهيَنيلم اهل اكو اهيل اني اطون نير اه فل ل وجا نمال اب نم اكل كان
 :ازإب برب ةواَصانهنم خيافو اكلات و تالاف هيب كلل نميز )تن قيلت ءارعم اهيلاطمتف هفركما
 :دانبه1 قسنكاؤل نكي ةدانعل كرت لسفاوطف خال ليي جند نمور ةول لال كصفانكبتةؤلصل الي هنن
 كتمت ا وهفرخ لب نود قم هوم :ولضتن ولسمو تا 1ك انشائه ونواصل اوكسننل تفاو شوك ذآ

 خابتضفةدابعل قبر اهننغة رع اهنم) ها انطلق اناتاكوط ونواصل اوس نت غي لذا دال
 رنف فقل اورعَتل ايرغ اخ مشل اوولَصل مرضت ايل تضل اؤمن ل ناو صليل انين اددسنخلاب أ ضنإ كوة شياع

 نيل اففياشل ا اهلك نغسل لل لير اجو نشل فشل اكل اد ؤد نمور تيل لسان نقستضل انفو اول لجلا

 كب عن لعل اطناطر خامل غل تمل اوماو خمس يتسن زنود شاش نامل السا ةذف تدهس حلالا
 ( ب وصار دولا نو توون
 فاك تنك انهن انصل اكمال نافتالا النازل لتي ننن أكسس .ايالارخامل ازيدباذل نيام الاف
 قادة نياحل يئانلال ونمو ناوتلاف امام اوس ا نان كباكف ثرمل انه دانس عمان
 ماي وزعراج عناب ىباننتللا [و ىلا نشا اهيل اجعل اف ضف لعق رو دؤعش ني شادنعت
 - مل ات خان دما تقل اهل اياِزَسَد اكل ذم الص لوس اغلا تل ابيب نعمت ان

 ماا خل عرج: ارجل ينل نعونو ىتيشلشلا 9 .نيطاؤل اناضدالاك ذا خملاورغنر أل 1::نالم !!لج ا اذفل اخلا
 نعالع نحو دنعيحلغتع (> اكياننال حان ادم فل اذيال بلا نم تردالل يد نعمس

 وسارع نعلا [و وتل نيو رففل الع رن اج ع كفرتن علل ايلعهش نعوم ل ال اذراّيطل لن رع عريخملا
 اذا انلدز نوصل اليد جا ا نعل اة عس نعي امل نعد اندلع وسوم اسي ناكسالا رس وعنا خان عا اق
 اجر ضدوحنم اجي حشترل مدد شحم تنح انج شن انتر ثيل هند لزلكال مذ اهجنرئوث ىف ءوطخ لج إ هز امئجو ناخا
 ظن واذ غ كتم وضف اذ افك وضخ جل إثم هد انكي طغت لواذخ ضن ملغ لحاذرب لغسل اذا فان ف
 انننج ومن اين الاتا سلع كبل تن انتا هذ نكرة شا طب راك دال عيون هش هرفَصم فلولا ةناكد
 | هيلا اك طف ةرنلتري فلق ابل اخ زل !َعادكل يزال زوج أخ سصر ساشل ا. طلت هشالاطيرالا نظم

 ةتناطالاكلهل اذ لازما
 اهنزكمعو ييكاش من الد

 دنينكز شم ءانضحالا جوملا
 طرتلانالكلاهشالا خلت لب
 يدون نا اهيناعد اهتدهاجن
 || تال ميكاب اهيئومد اهككلملا |



 ةوانغازكم نيل افو مكسيك اخ ىلع انل للحسن دان جور! :جول وهشام ا فط ف جاتلان و نع
 جلعوكت ا قل نال عيب يش م صو رح اوه لممذ سن ماونذ ل

 دلعتلتل ا هرمز بوساهترت ن (ي مب بيب مو انين اهالي رهط نإ تندلع امج

 د عملا ن ابغي اهنانَقْتلاعَع ار كل م

 0 ايتو اذيِلَتْسا لص لوسيل ام مي دالضايعبة زنكي رجع كبل نيتي ده اخرج

 5 نعناع تفجع هيعمل :- نلعزعتع ثمل دن انهي زولاوخاداهعمريو تنبئ تمل ال 5588

 هنا لناورلا نع ىلا !١ اين طقذن اههو امل ءنازلل اةخالافاؤتلرتن اوس ممل او ل انما تلال تدتح لمعه! ر عير ىلا

 ههخال فايس رعد نون هزل اد جلال افياش العش دبع نع زكو نعل غنت اجار نفعل كة اانا
 ال نال ف الهو لقوم الكر عيد ملح هيرست تاويل تيا مغاساإر كيد ناشد اخشاب لماثلا
 دجارليزعزع ( د !لخّداذان ان لناس ذ الوم اهب ا مافن لن املا طنا لفاييضلم انزل هرئازآلاهزخاك اوسلو ن ا

 مشاري فشلا جاما ناش ااعشادن عة لا اطخان لج ملا لم نتتمرب لعزل نكت عيني ربةيخزخ
 متنِدفلاَقل مندل اهَتوضوعبومهارشب ونكت ناورمعفشا اوغمش ناو ماجا هوعدن اوم اًطْغاولاَسْنا ْ

 هناك نعد عتيا نإ كراع ش اددحوبال ال اؤفاطغ قعيمادتي ناهس فا دوادنجرمول الرعي مح

 درع ان رهزعتع (ح وسر خت يتلا خالل اعتطالل اير نادال افغل اًييل اكل للف ضلعُج كلي

 11 اراوجفرتعملا, جالا 0 دع فليس ف عفة معل نع نول [كمرج وادع

 0 هيؤيذ عميل ةهيا منح اوصنم ثان نا رين م الث طب كعك يما دَحأبت ان ناداّيِلم هه! ثءنايخ حان ناد ول

 | دنف نول اماما تس الالي للا دحام قو ان لوي نعمس ل اتا عال ضل لعل انف نيل لزج ارعزع

 ل اتا لسمو سا ملقم مناي قربان راقكلا ماو متن خال

 :اجسك 00 افءلهنن لم ايجنس | ةنمزجاذالع رتل اهئ كلل. لعد امني امفيانإك اليف مجْوبا

 تطل "كتاب لمالس ضال يقول از ذهب نقد هد كل هال يتم انإإ نا لغ تامل ل اور اند فال

 كاناععل يديم وهج 0 د تل لبا

 اكس نوكيا مؤيلاانط فذ ها نوط ال يللا مانل طم غل ان ةيريغ طاع لل اظيرسانل ل ايناس

 2 نوط فام دانيل علف بس نوكانعاوشأكند نم كتل كانتا متي تاكاف الحل التل ايلف حو ن اكو

 ناعنيعلع اجر هماؤم اوم هل لان بعل نيا ينل لص قتال دو دشن هينم كبي افن اهدي انمنم نين

 كجان غو ان كلضإ جنن ا هادا اا اذانترماثلالخ اذإا شايل انعم لل ان انا. اطضتزع طيس |

 كلذ ليدل دكا النا لاو 7 0 ا ملا ع !ءانةعزاو

 ضل اطس و ؤهد نحول ابل نأكل لان طلال ىايتتنإ جف ءاملاث اكل اذ امل ان هش لزمن و كنغر امك

 قو ئيئن مفعا انوزياؤس وق لطانمت ثقف هيزمو جوج زعم ار عضل نفعشا ان اال |عمتج عزل
 نارِجْوْء سال رمد ان «دانووسهل زانمرسانلاَمَحااذ ابل اناث لَعمَسادْبَع عر 0 8 ظ

 لميا ل لاَسل انه َلَمَش تعب ازعان اصر ضجر بج طيز نجيب وعيال . وك هير 9 ا
 هنيئا هب َن ا ب ل افخاذ تسال اطننلتا ميفرتلا 0 0 0 1

 الزان عار الد قسانل طن موف لهن امتي لق لوطا هشفن فل 50008 0 دان
 6 مسا 1 - ل مشت ىلا 00 0

5 6_2 
 ارعدور اجلا

 0 ل 6-0-0-0 ادعي 0 5 ضف ارعرجا رجع



 | لهل اص ناكدب نه .اصف هيمان جتايزئا:ىلاوطت وا واطغال اندهج اهخرس ن0 انصب شسمتنس
 لانمياعاد ,وعاالمتناو كاق:زيعفليل ايؤد كافل اةتتاورب جان ببر اهيل كلل كه: تصتنن 0-6

 ثقصتو لجل نع فرت ل منزل ان نوطمتججساذل هتعو الا لعمش اطبع باننا ىغم تيا يجلب انهن اكان

 ل2 عنج الل ل ضنا انتباغطجانما ول انآ تبا شل, نفصل نسما ان. ل ان طاح ضلوا جا لضناا امله هش نع

 رشه وفنا اسس - نى ماذد و ثعوفني نايم دارا اذال اهعشنالد كلذرل [«علمب ام كلدال ان ىلدتصتي دين لن»

 ا لانس انلخضول انه تلم لانا اجاعلاذ فرل نانرأدَصلا ربيان: ل جد اقم قفيت ىث ةرتصذ انسخ دف

 ننال دم نيزقل افا ؤطناط ما دج اولا اذا خ امن تف ثزيزم جزل كن انمإ ة شل ال ان جلا لشمل قال امر

 نوم نئاناع اان ليدي نتن اب جام ان نيكه ماقم
 ذل قادانن نمل ا(الكد ءاظمل هل اب بدين كلا مس اديشن خلاد [ثلإ نفذ داماماو كل

 ا اهلج تنااف ارز ناكل دول بس ةلكك اقاغناب اونمبأ فخلال ادنهرع يرام جبان اي 3

 بجاغل اوزمارشل ان ان ال اهنع نا قلبن يريد اماد نأ اياكدند [طيمس زم اوس

 ىفداهنال كلان نخ ةراشاءؤلحِلَعَب مانل ال ادع مر نع عضوي ان اشل الشرر ان: لاضفا» هانا

 اًتمز فوة وخيم زلو دوخة انجب تكول ذيل انين تح ي] هل اننا ين نهزطشخ كرم
 سمان هوز عيد الدنا عاج اخف ورمل الع هند قصد لوس ل اذاط كغ ام اطول اناس اجئوتشساف

 م 3 1 كش مولا ف كتل لوطت مكر زنلَسَو زانِإَمَسالَصْسالْوب وسر لاهنت نا

 3 , ان لزب مجلي نان ىللازهضيبتسلا خا ا نعش نا تانيا الان اماما اًضداند لان

 لاا ذط رف كجلم لو عبو نال ذاعنمنا خذاك دحلان عنق مان: تادتلالئالعنب
 ردخئتائنلا اث اهلا ننع نءناعنل الهاكر اروفغم ونضيف انكتب كت ذشَو كس خفف

 وانو ان نان ثراصش ادعي نعز غربا غهنخملا 6 كل عاط انغبانؤل ابدل ان اظل المن ايا سانلا

 قناني: ليل انا دول اطلب ناتج الؤانل ننال ابجي سول اجلكم (ىآص هدا
 ىفردطنن اءآر عد موطن كرتضانإول الع اي اهل اف جال اء غل ان غلبا اهلا نا عّتضا

 ليفي فانا تبليط اهنا تحد ا
 معا شن اكس الس مازعر اني ازعو جاف ثاونمنصز عوبوم بس ةنؤزربخ للنزول اذنرلا هل ان ار ل عج

 يو نيم يس سو يي 02 لوعسا

 ا فدقالُوَو ميسي بعيوب

 لدن ابتكادعضي مداًسيش عفريم ءزامجنوزاسا اذا احلا ل انجاح اخل نان ثخلب انه || بسيف مشن اان جتبم علل

 ب انكلذ

 هل يلع لص شلوس تود ل ادب ,ؤبذ نم خيخ د اامراذ ذان هيون حرج شاب نةواذانهبؤذ نع ا

 لري ف كسا العهد نعت بال انجل غل م امك فل اف هيوم نوم حوخ جيلا اهفكواذا انقومانكذ ارك

 كيان بيد ةرركللا هان لف نشل عاني عدلا ب نبك فاين االان انس لا فكي رهشا عبدا

 الابو حرؤبتل ناناشي رمل افا اهيئيرهطي ن ل اهنش يزد وا علل مجؤعغقو مدر ض لكل علف كا ا وغضلا || .

 تارة سانري نعش اننملو اطنخ ئرتور متن اكتجوعمادك شمام كمل زي لشمواءعد نضزوزعب فوقول الا |نه تكي

 دا: يلج اة يخىلانوطسيمرنيارلب ف فال اناعتبكو لي لمجذاش كاسر إل اني انا ادثءاع ةدالَص

 1 هس يح بسم سس

 دهر ازع غلعلا اهلنا كرد انة ل يبس



5 

00 
1 - 2 2 

 ع

 نيرهع اص
 تاتو رار ا

 دوااف اسس, وغلا ا

 ايل ةراعوب ابن نصلا

 ترون اراد

ْ 

 7 هرب كير
 تلا غل ىف نالحألا
 انبعل تنم كلان رحال |
 لعرو طجرع نح مار

 م ضو شرلا مانا
 ألو كدا مالك نا

 0 الا

 وعل هنو ناكن ار
 950 انك ْ

02 
 بوزان رس
 مد سلا اتينا

 اشف نو ثل كل اغنام
 قع تامالادّتبل 0

 عاطت“ ”ال ثاشبنال 5 |
 'انفرهاال 0
 ا اا رسولا

 مج ات كزبخ ان شش ناكل تتش ننس ١ك هه لؤصمش الوسل ل اقل اني مَسومل ادئَِع |(:

 ِ 0 ا تت
 ةاضلك كا ناكر هنسدافان كلما اقر طل اءاخل موحد سر اعافلن لش ثوبثل ايل - ه0

 فن صن دل اله كلب كال غفلت لد: اهزعيماب ان عبث اعلعنيم اذ ل اذ تنم عيشو دنس جلف كال عش دنع فال |
 تايطاطيمل ل اتننيغل نلف تفاعل اق امشخ رسل اتا فال افقلاه تلف ر ضنا لا” ك لذ ن اكس امتنع

 لاف كلم ايار كيل لفل نالت لف ورعب توقد كينغ فل اال

 ول اهل ا نان نمش عنرجرضتل لزج شح ا بمب نعروبزرع كلاعلا اكتمال اوالكتاف كاسانلا اليتلاف |

 خ2 غد رة تال اظرل اف لج ءءاغاَسل اجذغيحمل ادمعدنكد و وياك مهرب ىف انرشل ارا ليع هنن نابع

 دعب و زف وعز لتضفاذ غاده 21 اهم اديه ال اتريفر ئتس ل داكل اهرب روسجب م |اضا 2 ْ

 3 وس ابوك ورعب وهوا او هل اوافَصل نم عَسَو تيل ناوطر نو ةئقد ىامنو ل امم سنع ا

 كتل[ كل عضو انبانمجبلااذط نافاوبناءاو اش ناجي للعجين مامالل ىختنب ناكل اولضولر عيلس ان اطعل ل ا ا
 لايهنالدغبام كلظ ف :جرتعبمس ناش خل ومان !لع ماد عاناضمسل اهييبز يعن عهباحضيبزع

 ازد عضد وابي نمنح تن لظنجخل م مث ل نس نتماؤس اهي تل فلل ةلتخ اا ف مدل و شل دعيام |
 تشن ] امج م نيتوشف حاج هب ثيرم ا ةيمجنز لحن رز الخل لكاذاذادثمل و ددعل اهني زكا اوس ترش اراد ظ
 | نينللا (ه ىنجوكوَرَسصِتامَمَدولَم كرب نمزج ان لالش ادنعم نع يج» ف نعي حال بحري كلا |

 :لئ مول اضل 9 عسل ل لفل امالت لف ثا هل ١

 اليد نيتي هتان ,رعونزحىاذ تاعلالف تلج إشل ايامي ثلل ان عز تمنيت راع لج اهزهبس ١

 مساج روع نزل اانهب كلل اتف طاب الَمَد اداه لفت لنل اهلل اوي, دعو نيديةل ل اي طار عضو ا
 927 اناناواطشنرمل اهل قمن نب ف نوكين ارح اضرب ان 00 نم ,وخ تريبل اانهبدكتل لوهب كلذ كت لرجشلل

 ' نيعجو ان انك انكم رطاطف فام انتم نارك اككد نين اناناس العم لة هالؤس عمده كن

 ةسيعل نإ ترابط ادع وازع ان احا و داموم قدصا شل هدر اوال او هيتبابَس

 ولرائكاطىدالغاتاداؤ خالفت لاش ةجاخمش كور اوم ل اهني مل جر ور ادن ا
 ولاا أبن لام كناننّدشش نادونل اديس نان اهل ندا ق امئراضنالال اه: نالع فاو سن هط عفاش

 الماكرو ضول عبس ال اذن اينو ا!َكسَب ذل نعال بعل ل اه دعت و ءوضول لزعو واصل ليل اذ تميل اًذيالا ١
 قولان شخ نال ةوتاخش لست قدانضالال اني عو طل تازلاف كننسمس كنك نبا ج١

 راند قضوا انشعل رو عتن اك ثيل نالطل لع يلم اس تشيل اطنخ نه الور ايل اف" بن نمش نا
 اضةضالودسح ب كلش لّبكآلا اً كافان غ2 اللا ايي حل كاش ذلا دس سموم

 معقل اموبرحذ د ان كرو بوننل نمسا: اء أدل واك | نغم ةورملاوافشل بوعَسَو ثذبل

 ,اوء امل طفلا ميل لاذ كرست انكماش م ياو مذيل يد دوغ كلا تالاْذاَحَف

 كَ هب مجرد اهبرل عفرتو شتت نجت »نحر نكت اهيلاوطع نددت ني راق

 اللي نوم ؤم بمي بوزان انا ظئل ذوي ل وعلل انا لا ارنقنل لون فنزل قم ناك

 | يال اسال مالجفال انهدكيرانلاث يوم شن ياي جاب لضنس ل ادق منع بار نيلزع
 لل امم

 نبتق سدر هريس .وناذ أع نتابع نعل بسس سر اهشارشملا

 كتموحا اذان ذ شت ك دعت نحل مب كك اه اهل مو امخعضن )كئلجاز ثضم ما لهما دف لهلاع |

 سدت دست نو وحساب |

 ةورملاوافضل اذ تنعساذافلبطتم جات !اممكل ن اكمال افلح ث شرت تبلَصاد اج دبدم ناعم

 كافر تفرغ كل ايماؤعب ثفقاداذ ذاو د سومر روبنسون الش وَلا ا خنسل



 تع ذا ذاف همن ل صني ان كل بكي شنسح قش كب كل ناكر لسا هذذا اذان --- تالبثكب ثايَسَح
 ». || يوبس].ٌتضطو تيل اترزاذ ا ايلف كل نكت تحال مد نتن طق كت كلن اكيلثندب تعد ايليدشا

 : نعول نميو كيبل بفن ضم كلو افغتت كلل يا

 قول باكو صخب د ةاهلاكق.اعنب ضنك نمط جالا تاثر شردنم دكان أعل اكو
 | قالا فوزل وفم زوكمؤلا انءكل انكرنينفلاف هداك اعف :واضلا ]مكن للا« الثا فن ز حافل اا ن »

 اًمشاءاَهََل اننا: ىصقنمديدااللا: انوكمن الصف ن كلب ماشا جنا ل شل واش «افريناعم نودرظاغل فرخ |

 ل نامل ![ج 2 ائم نممانتلا اذهب ئضؤا اههضْمءولََصل باكل دا افا موجع كلل ذل اننال ازكودفو دعب عايو

 75 دثييوهو عزو نايثشعل يد شع كايلعمه اون جلوب الل اذ ل اهداليت ندع جر طخ يزن دك نجع

 ايزي مجرما يع ةفمدضن طب شعناف قزرل لللذ نخاف قذد نم نذر هههافزد دنا امش سار ض نق "زو جادعأ

 اللطف تلف كلضاتعا اهفرشيل لغات اذ نوكتا جفن ]شف نقولا الق عبتش ع ديب تلا
 2 ةانى زرت لل خان قذر واف ”ىردتعيل كرسي اللا دكر ابنت وضيف جيت فلن ق«بعئاوح م اذضدق مهب

 | نءايغ امل انءاياشلا َعهبمَس ل افركذ زارها اهرمنمكاكهّسنذ مل هع رفتخ موس اهل اج ا افضل 00

 ني لَبفِفرْنذنل اًودقعنم لج ملال كر شمل ارت اكتمل ايذلاو طاطؤع مزر لم لرشتل 0 اننتأ كتل شع

 خنحااضالاو باد ئترل ا بتشلاونييئيشل لوبان ج ضني )لخادم طب احل ا ىزيلشل اذا ا ةهرعل اجمل الن تب عتسي

 ادنعتكل انزرهزرديسزعلغملا جار هت اوه نعت اجمل كاف قس و طىومباطالا و ْيَبلْهاة داع ثداثس عضاؤل الل

| 

 دل ل

0 

 0 فام نك نَدب ثحراننككئاولمش كبت ل ثلا مش اد بع فلالل اذه امال ل امل ءامزال ران ع هان ع ىلا

 ل ا انه دهثد المناقل ضاثماو 'كيإِج سان اة مانل طه ناحل ارجول ا ايل العش ادعو ال اننا

 هنا زد نجهل تلندب تحد ف هر غل الغلا اهافنر افخاذ او كل وغم نوجا اما ةماشنالادحا

 و عنان ْؤْلاعض نار الن دوه 0 .اجاكرنجتل اختك اسه كاسيشبالا ل لل را تاور نكمل

 ذكرة سنوغشالا دلجالف مداد جيف طويلا طادنم جنبا مانعزندسملا

 ةيلزب زعبيل تبي ذشنذلا متابدذ ف ىاكف ا م يدي اب جلا

 0 اا امان اني رطعز نانئمريل نإ ثئاهعش امتع فاعنانس نشأت

 فجر لوس كلاش ادجعارا تعمل اهدا نؤروزع جلل ال يسلب زجل مسبب هونبعتز رع
 راجع عال دل نعت اون صزفةرنبطحلا سيم مخوساف قساثل اننا هرج ف ثان ام نفل تلغغوإلالاعزمل زمزم! ورحل

 اتانزيلش اذ قم سن تبويب تلاب َحادزِغل ناولر سلاف نمدول انا شن ااه

 يلحس دبع لزعإ اب ضخ نعب نجني از عرج ادنع نيته نعول اره قتلا أ دل اروع قهغم نابلس ذيل موج

 صان شف نئلل ادي للعيد ضرال 1 ينل اكلم ان وم اشتغل اءاكذالا

 تير حور زع اه طفو ضم اة رنوعو ان عذ اذ ناد هسجنر اكن م] اناول وعضو يصن الاف نويلطم .وبلط ارولوتد نالغ

 هت اكتب زدت دانا نري زعيم تاع انوا اع واع

 لوف ل اياغاش انو ناله ان نالفإزجانصل اهنح الانام نندومرئاحر اتناذ افرسانل ا هؤح نازهصت كلم

 ثفندح ناكناويوش افرع درس نكن اك اوهيد ٌندجضْف اذنتد مسح اننا اد غافزغ جاع سعناكنإ زميل ايجلما أ

 نعي اذمنخاللعطبل لعمل اول انت :نياطنالا رجلا يكمل !لضجال اشم اهيل الل اوائل ةساشملا اداب 8

 لخئان اش لعدن امهوءالج احل اهل شل ايل ع شد ار ف نعد اغزءارعزا اونلعزجوسوماسسيب رهجراتملر رمعاف

 اًماانل نهايرل نالوُم هد .دزاتا يكلم عارض ةكتبتتعن اكاذافمتسو ٍنولَصَو موطن اطفي ل هبهدالكد ماغ ارجل

 نير جار يع عزج بافذل ان ةيلعل اذ : ن : نمت اثد نوكت فكك ظناف نيتك ضم ام



 < ىو وهو زك نت عجر نلوتيإ كا لعش ننعان ان عمعل اةن اس نه أى نع زعزباعنبذ

 يعجل ال اك ةدك ني ازد مدلل 700

 وعز غ اهْزْغَو زك ار ةهرتا جل اه تناول جلب العشا ان از انيع ان ال امله ع

 ومس اًبوظنمال لئن امد ها] سواكن : طب جدن انو الخن :كارع اثرا لع شادنعؤال ذل امراع

 غن هل اكرقفل نائف ذا خالات ل اداة اَذَصَم لونس ل اةل انتل اع رئادتع د لرعر ايجز از اوف صرع |

 كز كزا لزوم ارا و ا ا قلع و! ضازج تل ةفزيوعمل يس

 انشا مال ليليا هوما لينا لهي ات لضخ اذن هر نشل ث غلب ىجلضف !:جل وس و رابز |

 لويرتابعش طعس دبع اب ةعمس لانةينزي ب تب دير ا تزحيكل قش كب خبنل اورقلا

 هجلزعب . ةةمم يب از غربا ليم س لعن اكن |زعتناوف مزز بيس ف نعت سؤ ع ل ضف اخ
 1 ل هش ادبع فرعي نعمك ايرظ نئتدؤبز موسع ين اهعوبب
 لضت انف ثيرعل اذنه همن ات قفوحم ف ازا بسيف قع جو د#

 جرش عمرة طاف لضخ م دات اف تالخنا) طالت ارك هان يرخاو نسب ن اتهولضل اب اك نسجل ام ةؤاَصلا

 0 اسململنعلخنب امال تل نال يقل ادد فان لضاغاناعوردذّومي نايب

 اننتللهز ا ىلااكو هوحَريل ان الله انجل ليطنورل [:قفِْسَو هتفب متو هن نيرصت) حال ازا

 قوص ئلضناججولا) انني اذ جايين واصلا: وات مص نال ذة خنق ائيبع تانم يزن

 اير الذال اني ؤاتل انننم نا ثره اور وكنل لنلفل ناو اللوم ةؤاتعل رعد رج جن شعزم) ضف اد ضر ةؤلص

 اناءةولَصلاب اكو سنمجوضَم كيالي ؤاطملالضنل ناك اكمب' هن ل ضن !خالاعنل لج ول اع جون خال زمزضفا انهْنيْلك

 نوما انو ري ل20 لع قال نعله كبح عوض بنل ايوه د يح مه انا.

 سلا اًءانس ماذا ناوطلل جرح ما الكلذَو تلك م/م اب كوخ ادن

 هيون ج كن رمو تزيح خف لو مز دج جزء ورقنعي «راثل نمش كل ءالسالاط خلل !تلادعفدانقلا

 ْ وودي غزيل جيعيسشل لع جاها جاو يب اضل ل ع ثلن جنان اكددومي لان عندما نو علوا عمم

 نءعتترا نسل نعجز نعد 9 نهر !:زموهنالهتس ونس مس جرن كيل قد الظل الاف نمو نيس عبس

 حلاك دما نمو لأ خيل وتم وويس ثلث جنم نشل امل دحازعدانج ينل لعل ضنا لوس انل انج

 وطب يعمم للدم نااكخجماذ ىذل ا ادم ناكددد
 اذاد ايليت اذطنغض لصب مل عدذ ا خو حازحو و ا0الَحتمل اسك ينل ان مك نرل [لجت سد نمتفن يشد غف

 و رق: هند )ثري ىف بق ىؤح خطفت ميذيع بر وضل زمن وكي جرس حا دسَح تح ندعو عدلا الانتساب تس كان

 يل :ولسنس نك تلال دعت ةولَّصل الان نهج كارا غاو مل ةولّصل كلل باوث نؤنكك

 يف هبيارمداط جذابه ندا تجوال كنتم خضاب اذ اس انساع عرشع جسد انما

 | لكيضتلاةب ينسج ادماشاوب زي جاتو طم لااا ا مدمج

 جوس دكا تدوزخ اف[َس ول ارتِلَع ارسم اظل خكوذج ود لاكن ئعل !ر وجزم ارح وحّصت

 ا هج موت ؟ملَعمنن اًناْولَص ءايضو الاد هراَسممل ئلَعمْس الَصَرم ماجن ثم ع

 | دافي دمت جلكب لهما وبال إوككن حام او نئولغ اهييلظملطنال غيع انهزم كلان هما اهنلخؤل نضع ذيج

 مقرا اجت ع يدلل رس ناز: جت نازل اعنا: افس زو فزافج
 ٍَس كل لذاضلا هذاهخز نجري مععبل ثمل ام عقول انج هن كلل بما اذنه هيت ا تكببفا

 | زر شل ديل سوم جب ال! فال ا فرعي متءلح جيل مناينعاب لان اراض اذؤرغم معو ينل اشم كلذ |

! 

 0 0 ب همست يس ل



 - يبس رج بحجج

 ] ير
 ظ ديلا ميرإ|ةيزعل اطندتطا لفن لومذام ديا يبل انم جرم اه ترياق ل امل ل اذان راداونهو ئيؤع عل اناني جالت
 مال ل خو انج وعش املا عجّيمل ب طافصوطمداسي يتب هزيل فم علا هل وا نلاد ةفلخ نع وضراو يحيل بهارإ]ذ

 ولدت من ]كسور ذيل هس اقص سالم انميات كل ارلحو ءانهنلا نيفين اورتن عيل مااؤفل فلج
 ل اهيل م الرخا سكي "الناي ةطجت الان لقلي نالت جراوزن نق لاح اصّرع

 ااط اهدحات ان تب رد ولوكن اجرب منعم او | اناكدديري هنا.ث دلو انك هناولذ نأ جري لعودو ومي بنذالاكو تتم

 لال اعطغمل له ممن نعزت لما الايبلتل ١ع لهي ام نمو جام إذ زي اينمز سيور

 انامل مغرم ممازح | خبل زمور مال انيطشإ كيانو هش اربع شال اكلم ل انجن |عطغمملامد امين عزم

 2 يلعن قال شغال ملال اضخم نمو نان نم: ءارتيود اثل لزم ءل كال تل اذ هد اهييشاا انأسنا

 ةحاحنا اذ ذا علوضف ور نسر جدل انامل هقدر يسع تل اً مل هه انك هش تَمَسل !نام نعش الجور ءهناض او ياخ

 هلل ؤشخ ةراندطكم ماجا جالسا الوركت ميغ اهنخل م ناوهو هبنذرل هامعت 5ك ل ند

 أ ايوريي رياونذ نم زح ردو يالا دالاس اا

 م ا نقراواغصل يعاتلا ثلا انبلع نس ىلع

 دي : ا نخاو 0 0 ا

 ةتاد ءال:رقتاا3ن ذا! دعم 3
 د ل 6 - 0 اق فعن مردل اناتنر بعكس دنع ارع

 1! ىضنن : تك دوو انتوا .هف اجا مدل ووو تلاياعمس اهعلب تعم ريس نان

 ْ مسمن لالا ندا نافاف مد ؤنغا م خناياكذاشنل ا انمي قاشلاب ان فرخ اذاذس امى اكل رميح ااه

 ثلكور دب فمن هئلانل الشمر امبالا ار صيمهر د رئيس ف مهدد تلكم نرجو لمدد ناغددومي قحو اهفعشي

 نر لعلم اهب نعمل ك9 عاطل الش الغنم جاطل ادم ّومي هلال يس ءاؤس ايوه دد نفل اهل لن لّضفا افاد
 لا هال العش ا جاع نر تدم الانا لا

 أ للسكل اهنئذ ل نمش اك انيك ةباغووجلاو / حف لحب - 2

 عا يو
 | زو افاةلِج عش الوعل اسك ناو اناا بج ن2 ار يوب هاليسزلاعاطتس اوه نقل ا رباذلا
 ا اننا انعان لاذ نيل نول اتجاه الززعشل ند انف ان ان اا اذا امماغ جل امس

 دا ايا رورطوزعب ف ؤدول اكل م :ركاتا ابدع انكالا الحجج رعمس ل اوهرعنل اسد امفم مهو شام

 زلاتان رايلطش ادع ئبازعق ايفل لكن زل انف نعيش نعد ا بيب نان عاشو ل ازعن انا

 | سانل لعمال مودم وخل ادخل ماش ايل حم ادبع لاكن ل عوج نعمل نادضٌور فم اههل اذ هضم

 ئلخاطْبج :جاووملال افشل الش اطتعدازجد اسنان عريم نبا اكضاو :لعر نعل ن اكنفهد داغصو مهراكا ينج

 0 ا 0

 ا
 ا

 ا

0 ' 0 
 2و نعَماح لال اذَدبس لاقيت 00 انلجرتبل ل انرهنككوالل انك ثفانم#
 لبن اندبل يب لدا ضير عدشطج فزد اكرم ىلا طل ضم اند دافعا ل مجاز رمكل نايل اكرام كامن



 للا 2252222 ا م ا ل ا يفحص

 ا ء..

 هطلت يما خانك ع ا
 الل اظييولارا ناجل الا ا

02 9 

 نراك فض عشر 2 ندم 8

 مات نأ از نس ل خش
 1 رد

 ا
2 

 حد سس سس رم

 | وظن نبضي عزتن ادمن: ز هزي جازعزم كلن انيزبة زعتر ست عله يزعذشلا اهرافغالاتغادا عر
 هليل ندب دتبوم ليتم زاك كفن لماظز اوي وق هشان ل اها ايلعش ادن الرع

 اصبت الف رجب لكم اذ لك] جيس اهلا ا ماهلكف نم المال عرجذ از هر شل يلع م ادنع مب اعف اوزج

 انف بازيلا باضسالاز[1:لمرونل الان اباؤسن ارز اكل ا لمحو الكلع نر تايغنسال للاب
 0 اسيا جناب دراجته هنا ادمنت جدد نعناونْضمب نغيريلح ا
 أل اياد تلف طنين اطلس ايف ويط رهو لب نجي باخ تلا ذانعطني مالنا عع ثا نع

 معمم

 | كيما عتجتمافي الاطوال يلا زي تزماتا ةاططشغتتا طغت قام يرطب خت

8 
 كت

 اع

 أ ملل انياف ةوشرحاثل ال الشو و تلال اني أ الع بتززأك ولا نوم عتق 2

 ذل اضن عريشم لا سم برم إإيلعذَع 2 هيدا نال تن ثامن اورووشالنرنع

 الاكخن لومت 5 ا نال انخل العشم طبع هيارعر اقرب زعأ

 | تامدنانةاكتانعإ |: نوم انااا تال جلل نتربتررش ك زنط كل غطت انت رشي الف الل وسن اكن اوزتصو

 | [ميلس ار ابعدجا مم درت نبوي كن موده لوتنعدرتبا عدم اهيل دلو جنزملاالا جال نافل غن ب يخش ان 59

 | اغلا رجب الزعتر مم انلازعتب ثا ةتخازعتم اك بي بيزا اعؤطق باو نيذالاعوططم |
 | ديا نع متنن نريئدأ اك اذل 0 3وغ! الز وغ حا هن 2نيزشال لا ولط فدل

 موتنعو ىلا هن لو اهنمو اهيءاذنن ةؤض ماهم اييال نونا نأ يح ادي ا

 تاكت جلاش الوز عع .ج لال اسي !انيضنل ازات همي نيديالاز لاش ال تؤم تابع اكل يللا

 توكوح عا اماشلاججامانل ال اطن هب اذ ضعي دالا جانو نمل زل اماكن الاف ومنو

 هاي جيتني ش ساس تا فتوي ا تعمل 00 :

 هل نتسؤم تسيب قت ايمزتب الخد اذاؤخ انام نايس دخل بيلا مؤتمر ةسالا زن
 00 ال سلا يي ايزبا

 1 اك اعال معا

 ظ قي مز هانت ا 00 0-2 انفيرذ ةيتعل كضمنتل افياش ادع ل ازغ جير دنع

 010 ا مو :زعن اس نيس ادع عد انش ادبعيرع

 9 اويل اذ نحاس اليسا انجن اعدومي ةزغسل ذ تالفاو» بلطي ماعاد لكي ادي ةذد ف
 ١ د 7 فبل 97 كال ف زر كك انه ف نيرزي ملف

 ل اطف هيحسلل غنوكمت ئونع هل اغشاد موق نيب خب تن اكةلماشم كلغ ماشل اذ الكتلل ام لل ال انا العش طن عى لا

 نوكمو رمال 0-0 ةكاوْع عي أم رن رثزبال اننا اخط نعبر دحام ل اثم سخن م كلذ ف كلمه المج انهتناو

 دبج ل از يندد بزعتتلا ضرما دانن قلنا انا هاي نؤمن اذلسا كلش ا اهنا امانا

 لد اوني ا ترننبالا وجل ج نلت التل ا يلعش دنع باري نعدجو امي بخ اك هزيل تدل ١

 0 جوفي ادضل از كا وحصل نهخدّصال هر اهل نيزك اةىدص اة ]خ ورغم الولع ا

 اطال وتنال اد: نيل لطنالايدل عاطف بنها ؤ دج اين
 نعل !هيلَع لن اول امال فعلا اهريونان عرسال اليوان اند اطش ادلع بازعونجال يل حزع

 57 لاي لزعربدس نين انج: ءلضمس ل3 ن عرج رعت# 5 لاس الان قطن /ءاولّمما طظؤ

 يخل خو تيل كا لع شارب ع دارك اةنبذس ننانحمي او 1 ع اهيا

 اا هلا رعلط منازلها نر ةايلعمتد ادّدع رعد امجرعل ائاصوجاعتم اذلعل اهريلع

 ا
| 
|| | 
| 

 ا

 ل

| 



 لا هل ها ع هدصخمم

 و 5 7 تيدر ل ىو 222 ادا 1
 1 لل 1 و حا دن ل 7 : را رف عسا صومر >”«_ ىف

 ب و. ا كح 110 -- < .٠

 ع لااا نانا اناني ل7 دمنا عبجول جلاس اناس

 5 نال ل كناككوا اوتو س انل قاولل اهياشل د لتهش ادعى تيفو اهينب إل انهم اسمة وجا ان صافح و نعر كح همز

 5 0 اعمر هلع بكن املاول فك ناكل ل ادكاَعْساَدَص ديلا نانداوكرت ؟راواد نتعماذل ولعت كا: لعمر

 ١ رالز كت نم جرخن ل اهراشل ملي "ادبي اعيش اليحر ةيلشلا (5 ئيل ملال ام كيب يمه لع وظف ل اوم م

 نب بريا شات ان دا نيكي 0000-5 فام ادطفاهيلادّوعلا|

 حرخزمدورعف د اثر "2 | ىٌوبوهوزركت ننعجد نممي ثلا جززهل امهر ةزجج ار لع زعلت :عوابع

 | يبافاناناننو ثلا يعش انتا اكل ارز د هل ازعمتمحي او ازعذلخ برهن مريطس/ اع بمب ثيدحم

 شدو عيرافاًييثكماثاكياذال ني أثفام انااا باتل ال هز زينل فاطم دقن
 | مثوعم نيييزين ال انشا اميلعش دبع | عرنسك وسعن اء دعا ءهشائاناث اان زدنا انين

 تب مليش اهب ياهل انراغنز نعني نب ب هوم

  انايع دن ثنهزهلاه: كن ضن اعافلخا ال انك تراني شان احافيتض ناك اف راسا نا

 ضان احا ءكتءاانئذب ينل نانا, تاكن ل ناش تضج وناس انءالا, تت لئلا

 55 لكم يافة عشنا انت جناكذت ان قدانشلا] اناث وص الاو هورس

 (ٍ نعالج هيلا ءاطتسن لنيل انج نل القش هل جوع انف اكايلعش اربع يونا او جاطاطتا
 56 ان ليس هيلي خنجر هون عال نمىتس 6 جيوتي ضعت فلغل اهرب وي !نرل نوكي تال ياام

 نعت جرحإلاءللزتر اوه زعبس ب تاهو سايس أ

 هس لم ا 5---0- 7

 "تموج نات بجذلا خول وطقم عدجاد اجد عواو خامل اوتيل اتم يسم

 2 عمد جا درسا للا لس لشكل

 8 .ائاعيطا بجو هون الحاقد انرذ نمل هندب ف ابن اكنال افلام قيامك سيريا َعاطَنَس وو 0
 دان ايادي دوام د يم غل نينو نة زج اكو رصتحر لاند

 اع وبدل وعمل د ازهيرتارع علا أكو مل هو انج ]ملون ايءاقنن

 ال انااا سبع شانةنييبل ةرسانلل خي لخقزعش نوقع كاتس اهبيوب الش وانا عيبلاقا|
 غران اناا اضن انا طمعا ايان جوالك ولي د دبع ااظال ةلمل انو ليتل رسال

 ظ ديو يم [مل اي يل للي: سانل لعناصر دلانعرمب تو دوار تلح ازد دانرل نام

 مهدد فام كلج مالا ايدين: :وكرا طهر ف مرسلا اعرب د كوني يونس نسينا ذا ادت ل اظف

 يان .ازاطير ملجأ اتداثلا غال خوي قرا ب جج خيل البعثي :وقب امر نفل ناك مرومل ترهل وم -

 نم كونواننمل يسم اة يليق املا ىايلائلطنرعتدالاربككازم خضإ لضغب ىو افلم ل تلمال انعتبوأ

 - كلغ بط لانس بي نينا ةنبطعلا تي نيابي عماوس وسار ينوياكلت

 يس هس ااكيبَسَمِلا عاطتسإرآنْيَبلا سانا لع َة| عزا

 | | ةكبانوت نكي نااضبنسالا غرف ىف 2077 وضل مرض ل اقل لونغ فل كردي ال عله بكري

 ٍ 1 2 7 درر وراضي ماا اتراقزإمي نعزل الظفزع لع بيب ضواوه

 هين عريسا نإ 3 2 الر نلواقش تلاغت جزعناكن تل نيت ازمات داطا علمت اذ

 ا ”٠ امجدبا تل هلع متت اواهنفاتطط تساند داطدشل افناثملاد يالا ركتف

11 2 1 7 
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 نك
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 دب تلك نوط رح لازالت تضم نونل اراونطنبس ةتمفي شد عم مم ازالم

 فدل العيان لذا اند داذاطلا ىلا يال عنيف اد تحال عنيتينتنزل اف مح نار انانهو انضر وكب نا

 تالا جدن ناو لذالنخ العر :لغنل وا نشذ فزعنشاز لتقل 1 العام اعد ا كيانشنل العاجز وحاتطتملسالا

 0 _ ديس بضنلعن ادذاقان نختم اوةونل انزل اناجك د طساذن تاب حسانلا
 ممل اند ق غن ثيل مالنا ع يَسومَرنيالامن علل اتاباعم ادعو لل ال ان يخدلوعن ان اعتع

 دنا اًييدسدل لولا هلال ل ؤضقنرل اجاعش اقص دتنل للا ورذ !ةوونمرمصتخ اكد نا علال دول كل ان تال مث
 ا بياكل لش نك نينإعلآ فكفّسمأب ما تنال ديالو والظن 5

 لع دع اولا
 انفع ىوهنج علال الو ارسل !و از طساوإ اك نيؤسؤ نعجز صخجزعق للا هس نعوتعت طعن اكن اد لعرلا 11

 ىوءري نعل بضتل تنعي عن «ةغزعقرلا بيكى الين ق ع داندحربشدحانا انوه نلخ نكن 2

 200100 هدول نلخ اخاف داتا ضقت جرم كلها ننال رم بانج ساةناكتا 8-0000
 هيل عإْعلإَع 2ريال اه اننا ل اوني نيكل ادعي نعي 7 عروب عررلا سمي نعالاعلا مثلا 1 7 ما ورك ١

 تيعلدل ل نايا قرت هيت معمم «رسابالع انزل ناكر ل انع نؤفانج ند : 6 + :
107 
 ذو تىنقلا اك اةفغ :رانطب النوكيا اي 0 ا ا و : 0 "ل 0 1 /

 ع انتدر ام 6 هلا ءواه تيان يلا ته لاا هيلع الل اتناطلةلانجان ننال ان 'طسحا نلفت ل اس
 تنلااعرو 0-2 - ادع اكل اهدحلا قت عم اخرج كلا متملعرن ابنا عا كلج بال 7 0 59

 مع :تاض ىلا علف اطبايتنعاا اهدا ا لل ا 00

 حرت : غنت كني اكمل( اسر ترق ثبالَعش ادعى كال خل الشعل اءاز دوز سرعت زاباغمالا | 0 8
 00 21 يي اص نا ردا

20 

0 2 

 م٠

 كر 2

0 

 . 0 ١ جك . .

 2 2---- هايج همكم جا 5

 | نيا: نخاعرلا عداذا ٌمَرَح ناو لونبإ 1ع ادب عا: كعمل اند اي: وع كناوفسْن عد اتملا 5 نيذلل

 ْ 00 ايري نروكد جركل د زغب ل زان ل 0 اذطلاف ةدنن دحام ذاع اذه لاذن ملزعن

 ايام اوفر خشوع ول زول بي نعادعلا ميلي هل رماد تتتللذ جرن ادان اان انا اجاذان

 00 كل جرد ركل يل ضنا عاف نسل ]لن اانا لاهل نرش المسا

 1 تا ا ناكئانوعلتلادع هند انمعان ا ومس
 ناليعازإذلا املج خررمجمل اةل او و تنمى يجر عي لط ندا زج همعل لنازعن "اعاني جرصة معيإلا |(

 ١ قرح 1ينج وجت هتان فنبم أر لنضاةنياكذ يت اراك نان دعس
 تاطق يقلل ل ءةيلكش اولَصاَكْيَحْ إل : 1 انما نير عفتج رع ح انما انج هتان علم برع هلع
 تابعي نعزي ناونض بي اذثي نبش ادب زعبل انزع هس انخ1ع | كن رشف | ماا تيخ
 بيرنع جال معناو ورك ع وطن مد ءاق يم ارمك انيس مال شل ايل نيس وإن اذانانا ثلا الع 1اس |

 - ضايج حلاو بوزان انجن ابيب هلثم الرع ادنع ع داقنب اعز اومضزعوسوم |

 كيكزاتا نطق واش !!عاجاع الج تالت ا اب ا ا كس كو دبل ظ

 عت يااا ص وح نال متل لا نمالل انوع نلنتتف لا قبرك ماك

"١ 1 
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  - 31ا قافالئسوي "ابني فرخ اكتبي وج ل ا 0007 - ِ
 ظ ْ

| 

 2 قطو



 هنيعزد اولزوم لبا رانورنلام ل اا ل جوخنل لاس امن انةعج ل وعت زو أتلانتا زعدجج ابي 0

 د لوح يبت ماقلت ا نعم رع اجمد تزل كلانا ةرذرسمل اهنينعة هنا لعل اف طه

 ظ 5 هل ازال نهتم حيز عطني انف طل انو ضم زف اانا تاو لوا ل لعل الاكليل اع

 | يقل | | هرم مكواايعوت كيوب دلي كبار داكن
 1 5 اهغاهجفذ تاننملانالاذخ تلت اهل ذإ يه جونان رمال اس الشنيع ش نزع لعؤ حب ريل
 ظ :١ جانعبع نب زعن ننزل ازمه انش ناوزانإ الاذن اهيلءلدعاطاللا ةينااماهندفد

 اصا| مانيلا رمل جارة هز علاعل نانتنل طبعت فس بي ننءالغن خل ولم لكالو د انو لش ل تلي لش ادنع

 ب .دزذخاهنعرل عاطل ةعداافلم بةلام نظن اف اوجد اهو !ةمِلتْلاَسلا

 نجا اهجيرل لون ساذج تجدفؤمثول ولاة مهر عتل سل انراش 'لا لجسم دلعي اهتنيؤتسامو قعد جز ل زعيتع

 -- نزار عذإايننع انف ارنانسالا اكوا ذن ذلك نخيزرطمال يحال كونغ اتم رم اهي نال ان
 د قاطع اان فكري ان نذل ثاد جل اهيا فهل نذاثالو ةر صج فذان ؛للطدل اساور تنايستجبلا ْ
 اهيل ن اكن نرسابالل 0 مح يعي را ثلا اح هنناغد تاكا |
 دفا ةتافرس كب «اهوعنتنإ جبال اعتنن ا اون نالف شسامرشلو اهم ايرذجز الع ندداف خازاول جذذ |

 نالت معب ادد وزب ل عنج اهوعمنا اههدحد خل خور عتت نام نإ مصتننو ايهرح ا لعؤتشتنا |

 2-- اننا .انخلناو قنا دفعنا لج لاكي شائلعشا ل اناس ةاغبا
 انتعااكل اسنان .اةفارم نسما غ هب الع أ اوني نار سلَو تو وهم اا وش انركس و 0

 نلايزاسمي نيالا + ناذثمزفمجنتجنإباللانخ كرين كمل جيف مل ازع
 هدم ندا اغيل اهيل سام مخاهعبرتبل جاين /ةاااوي ل الع شارع نعتلخن نائل ا

 اهننؤم خي نوم ام زل تاكت امل نافل ونسي ةلم نعد اس لانإ نك يلع سادت عاني ىلا نعوش زعير يل بعز |
 ديوان اخاف اطعم ع هال شل اصل انا شل ايلع شد ادع ب نعل لعن اونسهنزعوتخلا ينتمي شما |
 :اضماويب لسد :امتش اطبع يلالكتنلفل امن هيب نان صن عزت اعز عد ةع م كل نيس !ءالخ مرج عر دش نمل | |

 ادضوملا ونس ول اريالا نطال منع نيوملل مهرجزموملانافاهياج انى انت عمخامج دبل اناا اذن ليي ؤ عزم لشلا ؤ

 ل از نا ناونض رج طننلارر الث رمل كدافنتب اكو باطخم الهون ن يب ضي ءاياورتتسب 0

 فسر ازرع اهرتبلكل اهناط تاب اهجت الش اهنعا ذا ل ءاه قون ؤعدن اكن لش اربع ياكل

 ا مكر نمتيفربل اع وسعزا اسي ةرعللنم أذ بعيب اي

 نحل يي اه هوم وح خال جن تاكناو التعنج مج ةدؤرص تاكد ل لاهتتمق عالطاع

 هبوب ناهن فل [تلر انفتع نيل وشن لارسال عزا ردي نيل انفو ناو
 هل هز دلال م بسيف لعد ان ن اونشز ميج م بيه نتف نذر ىلع لال نايانويوظا نود اء

 ها ااه اننعنونوت !اعا ا لَمْس طبعا: كاسل ضذ ارذ نعل نب رع ونوم اسر اهتم زائل

 بي اًهاينتعف 2 اهنز انوع وز ع كلك نبعاب تتار وز رالز نع كر سوم مك رشم 000

 قت كنار احنا وزجاج شايش اس اوت لة وضل ضل ف نعنع

 الك انوي ىلا جزخ اهجتذ اهعنيافرشل بع لالا !ةراوننمز رخل اعز بي |
 نوصل كولن فعتمأ "رف شلح نوكيا لوي ان اناكؤ لالا

 تكاناشلاب ج1 مر تاو زجر زب لشغل لعزل قله نع نتن ال كج لزعيم الف

 لعلم زر ةداذ نعله نيترو كم سعب قلوب ح لرحالو خش امل القرني



 د ل ع اهنذإالذ اند المدائح ع
 او عالم خاطلولال ام انماتخ عزنا انياعاوعت منان كيان انسسن اا دعش دنعياوتلتلا 5

 مالت لَعَسادِنِع تانك سانت عاشوا !انعويسزبا تب الو: نذلين يلع تنملاقم اع أب

 نك ضالؤ را اىناهل تع امم زاهي نمانغ جاحؤم د: ثدوربمل ارتلعش ١ از درب تسال

 دحابخلمدع كنبة نسزم منلتاشلا اثل اوشا اقلام! دم ات ةرجايللع عل اذن انطزتم

 نعش اان! ل اقسم مة تصل ازعنل امان تلرام ات ادجنحو نوي ضن ابتعاث ان عمي نعاجبحا يزرع

 ريد الافات ايلع هه هانجو ازعدلخراتغزعلاله نباتات تقنع 1000 ان
 - ل نعام بزعزعلا يثاب ذ انبب نضل يك طنش نأطإ انياب دطمتلا

 كلن (ج َجِباوَد 1 ءىنلاباو ناجح جتلا بجد مد مال م اندهالس الخدج نعم ا ادن وعن عؤاعإ جنو

 ذاازا اذا ةئرزج هنلع) انيزييبر شعت نعل اسال انين ل اناهحفرحا اهل ناكل انزع ىزعإ امالوع هج ل وان

 0 0 . ننوه لن شط ةطانالا اهباعْجر اياد ذك كو ص 0-0

 | ريعان دارت داردط اون عطانزل اة نر كزية وسل بو عراف اضإ طن 0
 | لاجيت الهك ان مع عادقوملا ا ردت ماد اقارب ترو ناني نههادنعرع 1 2

 | | عرس جالس تال انرشبا عش ادبعج ل غعفسا تري ملت نع بزكت علا ام اكاعاؤنعلنانا ا

 | اكوام تاولوبل اسال نهي ف يلع تاكا مع شع غاَمأل اغتال اليس َكلةملاعا اطنماَّا اًضيامانالا جلع 7

 صان اتل نرفوي نلت ميامي اًيِبَسَرلاَعاطتْسا اذا اءالسالا تنبز هيلع لب اكن من جشع ا
 | ل ةكيتفلخاف ناسانملا ندي تب جوخ ايلا مويا ندعي نام انك هر ازين |ىرتع نوكت تلت
 | ينوب نعل اصف نامي قنعي نعام جدولا ل إَعريلفرس اهالف ره نعت نتلخ نا اضف اوهن نهن تجنن ال اف

 1 ا | اهملوب لعن ةرتيلو ال ناين غن !ةلالثدالاو كنا غرد دن اكلم ام'تارشتا هلْ طعم لاما الاغ

 ب ءاهاجا 0 و ووو 6

 | كج هج نوككرلولا ةازع تل مالت مهزب ايانل سل ا ا جرب متلاظم ينل تا اطتي | اًنص
 قعر كيرسد عرقا ةضارتم بير الاد انتل ١ايام اه كلذ | اص

 الت .زاعارم طري سهل قير اح اش [نناب جون طن هيل وم مب جرع تل ويب شلل اعمتد ار تعاب لل للعمل ان

 56 لالا خرا جان وج انطئبثاقد لشبيو ئلالاد انت حث ايش جاكدد مر يطفو الحاير فؤهو دعوا

 | جال ؤنيإ ديريك اهنعاب انعم 12 ي نإ خف هايد ناني ارجو كا ماذلث ناتي كين 7

 | متلاتعج نكمل طاغنإ سيرين افؤغ غانا وناعمه هغاذ 0

 | نئانعت نئععوسؤم تبي داعين جذع خالو اهتم نيضول طحنا انا لن افزع مويقنعانلو ل اص !

 |يوعتسا ماحالف ل تذا انادّتتل ل لعوئين ممازخاف ماعم ثنلاب اماصا ازكل اني كايلع ماد ع رعي جري أ ْ

 نير نيل نان خئازقؤب كوب ناو ةافرتخصوهدنإ تلا خاذال اهلا اهيلعافهدحا حا د الزري نعتوش عنا ازع 0
 | مغلق نري لزج دال اوت دانت ل عني لاتنام نيل كل يؤ فيومي ف اطي ةض تا قا 5
 | تيييدبلنتا انهالت اقماطالاننت هشنن جاو قا جارضسو ن هنبالضاَئسِرَمناَحِتَِطلا أ [دذ -

 | لمَ نايركن امض ميا زنهاليبع مول اتناقاذال ناخد طن درة انةدسال عيان اخ 1 ك2
 ا يوه او مالت جنا 2 :انوعمأب انعم ايخ كانت يكمل 12 2

 اضم اناننجد تن الخل لا ار يطا نان دلل ديزل تخ 0 ؤ

 | ديحأك قا. اطءات اللسان للا سو سما نع
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 أو ضاننانر نكر صوم دانط بادجت فاش الو ضال انا كايت جف لعب المراه وص ثاد

 قلاع ىاكلخل اةداغبارو نعديحز مما عزوجل ل عنا علم | زلنا: يجول التم زاجسال انج تامر

 اكيمآ ةرملاب اهنلم د د«

 اة هاب 3 رحل هلا :
 رمد قياما ارم

 #2 "فاو د يسال طبايصالا

 اذا اه نق ةرلا_ للتي
 20 م م

 | ساتان عافلاكا

  ةجونضإ اصر سانإب عل امل نك لجعل انه دعب اسيل ام نانيبل ازعن ان زغ ان اض إم ده زع اه نيلع
 ّ دلال ن وطلع اهنمل امر خدك هاو ان نواف تاني نائم دالة د تاويل ان مالشنالا

 لكن وكيو ا اهيع بصف اهركلبالال نزكل جلت ِ كل انعافم ناعرنض انبث سلو ريم انن وك

 ب 0 ايمي نوكأ ايان اطضعانو هائج نوكأ عضو نو اجتف لالا يكمل دال
 :.اجالضوسي ماتا عوصمأ ( شب دهان. تعز ايدج تل وضغتااهيجاميؤن
 اتت اع يرسل ليز امتنا نيس تل اف حتي ض ل عضوا وهو نوط ني نال اقدح

 لباكال كف هز ايوان نإ فعلا ام اء لك نتف نر موكا تاجلع الع. مهصقرت ا وكيد

5 

 هو اع الا 0

 ا لاق ملم فارم نوت

 | كتم عنا ضار

0 
 | ل ا اعلن ميول لا !اتالوهو مال الاد دخ كلاذ ىزجل هناجر خل انك لمي كلا شادنع

 7 0 7 0 معانا نام كلب مال مالنا جنة تلد ريزجب ويغير ط جلخ نعي ل ريلع م ادنعالاتلاَسل اند هتنإمي نع

 : ةنالا ما انين الا ءازم وريد دل اذ عت لاذ نهانا ال جاماج تلظدتالل اان
 | الرسن بع اع نال ر انعس
 -7 هريطل لو اركرعا نا

 7” اهدطم عنملا ب نا
 الاس نام

2 ٍّ 

 كاش اسازع جزم انانل اهيل ادينع]هزددا نعاهس نه عوسوم بسب وس نال دج خم اظرؤانب

 في: لع حاث لبيد هليل اشار ان: اضلالطد نار احس علال عدغانط ةز نعدش تاجا
 اع : :زمسانل لع طاقعزبا عبسي نمط ىذه افنان اع الا باص جاد الجب نع جل املرنيإ جد ف

 |ادهزوكب نيكل انجاز عزو جا ف افاكك لطف ند همو قاض امو نوصاناك اه )نايل نو مزغالجنا
0 2 

 كرا

0 
 ا // 5

 4 2 لن ل هزات نا خلك يوم لفتت بروحي اذه فعتل | لب ذخرا داضناهتازعيهن نحال اطنرت اع ج ل غعتاعز اعز

 ا 0 0 000 انت دعوت كاش راهن جول ذنبك انولاط كرش زن نبل عزت اعرانتفلا بي

 4 مدر ا اص كلتا و انزال تاكا ناقتي قل كتب ند[ صْ اذن ةدؤرصنبل نار ليكل هلا يع

 | 2 7 ض يتلا دونما مزاد دزياط زيا نإ( ديط ينال اكل يان , امي نع

 رافال ةلالتإ م. | اتلاف فانا بسس 5 كج الاد شا ينزل ايزل مقرا ما مالنا زضيلمأ+ب
 2 7 4 ىدمل نم | تانان وج كَ كابا ان).انزم َترايلعد ام انا تيوتا رن هش 5 ئيتلم بص ١

 2 70 | عملا ىلا انمأ ادا ليفان تاني نقش تري ثراها 0 تالازج خرم
 نجس ىصالا و ْميملا يدل النصرثبصن لاح قي ونهدملع لعلك نادال ما هز الاذن نيام يلع
 : رع ف 1 دوي واصلا ازال 2 الانا ايصؤويغو انيضورالاط ليي ول انا هيلعجو «زيافيالول افعل عسا |

 ا 1|انعان سمج لونج عسا نيل: منا نامت وشا بس ظ

 ْ عدس هدب تكسو يوج* ا كا ظ

 هج رمان م: عزب ال انوي و انلافراديماكبم هز ظ شارل لانس ا تايمز

 اناخف خجل خل شايلعْش اربع اكل انداغن امون عال نر جما زعر ةازعزع متلانالمالاتنت
 ا 77 ضعريعم راو تاوفضز عومي قتلتلا 055 !ِ انياب نجاه كولا نوكيا ادكمىلا|

 0مم خان تلم انما ارز فلل ذ فرج اون مائل اش انينب ىلا هن نارا منع كلرابل تشن اونيعاب دل اس لان | |
 || دخالا ل عزغييجير مصاط زم نعزي عرج : امر ابيب خل انتحل وزع شان ينام ند ةلانمل دكا

 | دمي ىاثلامدلا نايا ةرارزع ا انلاسللانراقننعريعجا ازعل والان لجعل ا
 ظ

 ظ
ّ 



 3 ا "5 0 هدرا 1

 و :ويوالا؟ 00 0 5 0
 رك د 7 : 0

 0 رد ممر 0

 نت لعب ازجو معز, يجز عرج ليقع سي كين تس لث522 كنب اييئبلتل الب ىدؤ مازجل ابمر*اون نمئالشل ا لل الازع

 ل كثمأب وم ماعم ركل

 أيا جاجا ثلا اوني ع تر تزعل تاي مداةن اعد ع وس أك رجوع آل اكن
 | |مالسمالا جدي هنعضفيلف مرجان د ثان نادإ الا ذجددع خاطف ثاك نال اغني طلاف ثان ةمال اسمع

 هزم كيد[: لة دخ ا (5 فارغا يلع رياك تالتيزء فقير كنز د تان نار ايجوعر طاق تان كك
 | تاقافال بطلا اند اذو اند هاجس ءاملخ جيا نمش يلوذ بنل امل اان بارد نعد نع

 | رف رشماطورانن يل ع وس تاو اكتاود) ااسالايجرنح تاجات مك اف ث احن من درص

 ا

 ا

 | هلو مزن الش قيطلاف نان موطئ زا كناكك انيارادلل كييك نال. والوف ثلا ذر اخ نان الشمل
 ا | يطول الز دعت ندئعنفرذّيص دامو از كولن وهفين لترك شما يجنب اف طماوطغند

 ىلا طبع د اكلمل نري ةنعن اختنا زجن وفص ني اب ناومنز نايا كرش مثل ن كلوريد

 | طافت دب الاه هش ال افتح كل ذب النجاشي. مالت الاكل و تانج ناولط كت لضغل

 | وعلل ان عجل طع شا لتشكل بل ذح قير تانج كاش لونسوإلاذيل شمر ءانالتخل الكت للتساشا
 أ” ه اخ ظخنب ناني [صؤط دع خلاه الذ كلالعةمادب فاك انيكك كه تاوفسهزنذع بدلع
 ظ ىجاواكيج اههعازجا هز صرخ حامل اناث ”نال اف نع 2 هرحونو ان وك !نعءأضن نوكبو كلذ نيك هْوِإما

 ْ ذل الطن نميري لج عباج علا 2 ع دوال انادي م مجاعذلا

 | كرفت اكلا».: ناضا اهصومو ماسالا ج مكن ثلالعش انعانانلاسل نزار نع

 ا 0 كه انمااسالازجج امهنوغفلا يطمن انوي ل رد يف ربتش لالا دخان نجف عزنسحلا
 | تاللوئلو انريباكستك جرت هونت كنان دم لاهم هو ١ خر منيا كتاءاجر عل سل ان كال امنعل) أمي

 اغا نضل اهيضرلال نضر نغل باو ضي رالف (ب | يس نيلاط ننس عنتكاناومتيف |

 ظ ةقعض خجل اهل انزورقا نال ةج غ1: : نورها و لكل ياعم دنع يف لغو اهزبازعزكلتل ص نابل ابل ايعلاللا ام ص

 جت اهراناظاذج لكل انرل نكت نحو ع تن نات شم ادبعابانل اس ثوان العوانس بتل انثال
 بح يبا عوير عد اج عواخو ا عع ايمان جوها ل انضم: جل هوانغ كلذ ىزل ضير اؤخ طك منع

 | | تاكو انزال حاز تزر يرش كة ض جن يعير خشن نإ تلذذ مد للعلا, شاذالإ ف اتريلع

 م ماتا الو لاح نان ندا هدب امهات زاو دج اح

 دو ازغمار لازجوسوم سل ل ا”الملوق لاخي يلوم تاكت ان ام الذ !ذلعش طبع عومي ملام يجرم

 لْمر ى نا لعل اناناآ خر نجس فد ذنو م ه1 تالا هيلع نع هاكر عغج اًعغح انلنل اس لان نيعازب روع

 | دعنا دعم جان ثلا عوج ودل انيبجنتمالتسال جشع لان كرت تاكتال تاس التاغاج خرنا
 ا ١ ىو ننس ب هْيلجرد دوه امنتاتردل يلو نع وك رنامراشالا خدعت مالت ذر دلبألا»] !ءكرتنكل ناد

 دا مال رع انه تال لل ع]ول ان فنيل اةلَجَوظانلل مدافن لعمانيصل اكن مدون ار أ بالى ثي رجلا

 ب نعاشل هيث وج جا تيب كيلا لفواةئش.لو طم نارا ان اليل كرز 5

 نئوم تبي غل عونا سوا بنا خهنا: لب كالذي اناس عقر جمان

 | لانا, تانولتتلئاخكل اهتمي نع )نول خل عال لعمار تءازانل اًسلاةدعانبزع ضر ون امنع
١ 

 7 1 ةعدتع ل
 ن0,

2 

 منال جاكت اويالزش اعلاه يدع تان بتبالكلاتاناؤنغع 00 00 د

 هخاززع يلب سلا انمي بويا هاش ابيوكرعن انتاهطزعزسما نهج رعز# مهل اةنع دامي كنزي عا

  1 --- 3 7نتنارترعتش انلازوتست 2 اذن فز: ر سفير تنبت ناعم نوب الاب هع ت هاي زهرع ا |
0 2 7 0 

7,7 
] 0 : 2 

 تت بيبي شت يئْشليُللل9للُلطظُْاْفالاا ف 2-2 ميسا تا ماظل شلش سس



 ١ يدين <

 - 0 كر

 جي د 0 ,

 ايل 2

 ا ران لاتنام اق وزمن اتا دور رضا من,ط اف ضفامورثع ه كعدءءبو +
 ل خامه ثول دلو اشد قمالا هذي بما ناقض جعل كنان نمد مشل رف جرف ناك خرجا لول زرت ١لامل

 عا تع ١ اماللسالاج لش 0 ماو امه تعا !واش ناواولكا اًوانثن 6

 ينل اءاهل اياد افا اقغن ل اانا الن دنيز وزد ابل اههلرتضن مدل زل أيل ردو اهطفن ن اكمل

 اج انما !تالعش ادع يعي دي عم اسلم هاذ ن هك

 00 :ءانلمةيةلظ لغات ا الاكانأش اد ارجاذاسن انتا خانشف اضطر نسبا
 . [اص اقارب ادع فز عبا نزل ضيل شل لزعن اهو 7 مانا بسب دان ازعسوم تسي دلل رعدخ ا 7

 1 | كالو ةدولات اهدالارنجز مخ ع نام در نييخ اخر ا عيبج غل انما ساطع خت لزصو الجد ف

 4ك ياقا[تناث الا اكن اال نول اانا فالس 5-5 بزجزم لسد 1 اريلعن اَلَص

 اا لاش فمان نبدش نعتخلعذتلا 5. ]وأمان خو مواصلا هو معنمأو

 كح لاهزن عروض ىو ذل غرز اوتار ذل قي زي ور مضل لخلل زعل كارا حسؤم

 فتيل لعاجانا هم دنن لعزيز يل نع قير يا ةرل وي نتيلنن ( 1 02-6
 0 هن نعاني مافاألا هنشن نمىزيالد المان الن اوس نيا نع يؤيد تيل نكت نيملا] هزم ورضا

 ١ نيس لاَسربو ليتني مدلج فيلا ةراشاقا ضم :َتَماكَا اال وحو اذ ينال نجوي ةنغ ففبع

 ارم يح كالذ رتل ال ناتج 72م نوصل ماذا أضن نيل نعي نوصل لع كاب ادبعاباجرعالا

 ء ا ووجوب دلل يسم لانهما ل نان جزع وهو

 - اا ةهادسعو كلف لاند زانت رج مغاذا ذا لملم طري او نيجي تناول الام اننانزلمل خلانع لا

 هاش الا فاك تت انو تجد اشف يلون ل ضلال لجيل ازع ع ملاو ةارازع كلهعلا

 لالش هييمدحم رنه اقل خاكاهنهزعا ألا جزاوج زلط اج كانك ين الاد ابخنالا

 ثدف و اخيوصواناطوخلنانءانلغ لنمؤلما لك طلع هارنع ىلاكل غل ان نإ نعشلثلا و ننال لاغلب خجل الا

 ع مح موسم انف يعز انبتخ! نكن عاج هنا اضل 1

 انتاج اند ءمل ناهس لاهيا ضان تاك انيزيدتطغ انامل ننقل ان
 اضأأ داهخنازعو اهخازع زل كان الل لع طالكس ىارعع ان عر انهن نميز يشحلا بي نعت زغاقعلا

 ص 0غ نموبتضم خزن ابي نانا ااهلاذاشل انيس اف ث .يفرجاطقذ | انهزغ :لمالا

 كال لبابل اف ثان نونتاكل امل نك ذو | ةرغض ع رسما جر لا نشل ايلداغدحا
 وصلا خلال العشا جن جلهم اغا ةناؤنصز عزل ء د عيز عمت تيس ل اننا ؤ صرنخ يا مجزنم ثْح
 نير عرافصلا بسب مالتالا تجزع نزفنا تال رجل ناو رتاكا نيل دوت نع زي اك ادلع خرم دمع كج

 ول اند لك زا نفوز خا عر لطول :اوالاكل ندع ةيزااؤن
 _ | تعفؤتال حاول اذ اناسال دمع!( [َس تللذ كمال اخي لظ بكت! اناا كجت !يللذ نيالا مالضمالا

 ام لكنا نات ان اناانالنخي ا اةيكا لاس رك وإن ةلازكضانعنع بس ينام
 9: تاكل عنِ قنااف املخ كش لؤي طناكوةدؤرس تاناكو بكت ءالسالعاطينح كر
 قادت اْ ا نل امل انام نعد ل عمال نتج نسْؤم بي لطالما جاتا دح

 مكْير عرعر اونضزعوسؤم ا ووو ةاماقلا انزل ازعل
 طايطش ادنع فاعل لات ابجي ةأللع ةألازعأ ألا لعل ل عخلم لام: ارجل جد كي ان )ل ايلعش ادعم ارع

 / بي سصسمب بع حس سيسي لل لك - 0



 :هارعرجل دبع رع وسوم بيب ى اب حال جهل ام كفاح مان مل اذ ةاعاعا لحد
 ب" ةيرعملالخل نع ةزدثمل اذا عال هنرغمل الجل العير اعل ال حي لوتيد لعمل امثل ايلحةم ادع جلع مانا وح
 كهل نعجن اوضويةءؤرتل الخل )كل لحم ش ادع ىاكلغل اثنان نديص ريتال واعي ال ايليا
 ليتل كر اهابالل الخل ل عيليجلا لل اوع أداة خت خشي اانا ناناداهش هن داهشد | ماجرج تيكا ان ةطم تع

 تك ا 2 ير ؟ا لت ا 0 َ
 ثوره ناكاذا اهلعلجن و يهاكلا زب رهل هليل ادجواذا انفع و ئاآلاقغ تبتينل !ةلَجاشسي ةأمللاوع تع
 ةراوصالعاغنخ ةدؤرصة لع ]نايل ماذق لالا يمض عمشاز ل عودعنبا بي ذتهغ كاما اص ىييعتسن نا كلل هيو "1 : هاك هسءارس م5 * 2[ .٠ . ه2 ةمو 02 كاب

 الصح متع ا تابوا ايي تتاجر اهي ان ربيت وم بسجس أو غب
 هه مان ز ماج تعافب خرهاةدالخ لعلب قرشلا اييعاهرحر عر بجاد بازعإاهئتمانش زعم لاب نيون وم بد

 نك لامي نعوسؤم بيب داذل ني ةسزعستلا اج غاري ضقت اف طنل اخاماهل افخ املا خزتلاب عنمت نال 01 -- ١ - 2 مس لاح 66 41| 0 و 300 0 و 0
 اجارسالل انونضبل نودنغ ان كاز منع اهب جز المع غ لجو ع ثلليلعش اربع انا اس انزع ماعد ننإ
 نافاذا انااا حمل! نييتقللاف فرط عل ماظل مانم تل يالي حاز املج نافل | عقر ير لاف وزماجاهب خم ان راج طع جر ذيل فزع رز اح هيل عرج زيت بيج منن كس ام عيبجؤن
 ابرج بيب لتعز عل قل | كوبل كلوا انطب:تالاوز زج رح اناس ننوملا
 مسي عل الان عيشي نرفعجن جير اتهم بيب ىلع َنامعزغل خالد غيزب بوجي ل فسنع |

 نقخارعتم كه نامل اهبجل اهض ليزي طجلهجلاؤالوتت اء تنال هادو لسخ اوال ل ناوويع | |[ <
 التدخل و مال هل ع تبادر اا لانيالد ثمان غمز ةعتمدا ذه قطر ليما دعا كل 22
 وكن ال ابحال انرناكوناطيدخانكيإ ناس اكونج وا اًعيمبانتضئئزغذاهبعتتف يال جلةدخا نادل ]وكي اك تنصل <

 هولا لعزدح الجنف )ثلا يلعش دنع يدع ايجي ز عشا حاط خالف ءيكتال ناك اندحاوانشلاخأ ١ مل يح <
 جابة انإ المل بك ركنا ك اى بحال كلانس ةداخج ثدهرلجالا ين اظن اناذانّيس ني ل خا طع دنع | .٠ تسع كير

 يزل تاجا انناتش دزايأان نوف تلا هانخا لهل )كندي اش ادع آللي ياموطغمالازم ثدلامدد | نجي سي
 ل وانعد اك نيطيرعزعواب اعز بوتس بيدذلتلا و جانه دنا زهشافسل تاكداد | ف جربتي

 قدما: لاله انةراكمالباةمليق ةرليا نس و حتي حالع علما ف ثدلطتماد اعرفي وسان .١ ى “ير تب
 تروق نع افنان لج لمي جو ود تيل خل ينل ال انيس مياوفضزعن افلا 5 جنجا اءانللعابجبا مرر هيي

 ةطملونم طا اهداد لالا عشر اذركس ا نمئضقين التف كيذايتأطل اق انت ال اهدي هاذ صنعا مينا /
 520000 مالا نانهجم تاكلي خل لةالنعفزجا زب خال قميم وح نيلع اجي رف ننس

 النلاو لدالازعازجانطف يقطع ضب باصات جخناكت ال ان ث دج جلاب تري جي اهلج نط لجو تلال . 0 7 1 ١

 يضل هز دعها لعيب هب ؤلعب بيها خفي تةدابانماذ القيبتيقي ادام لب | 1٠7 نمل" م“
 ددع الف جيز اظض ل ذه تام تال اف تانغمتت بآل انالج طع ل جف ل كك ايلعش ادبع ب نع كم رع ص | 0 هيا ايل

 مشرد ادنع لاري نعمل ازجج ان عيتعج نع سني نب ثونغي بيب تارجازضقرطلاف اننا | م٠7 , مال 1
 ٍلحرعإ كرايلكش اربعوب لشمس اندلع أك لام ب انمز عقل اظمتنضيزغ جت علال جد“ اطغال اف 0 34 ا

 مزج مقد نق لايت طناف ثانتخازع جلخ ف شلاش هن يداعب شلاق بس ترحل دنع حيال نال نهطضا | ٠١ ميلا يما 1

 انقر دم لل عوعخماذاطع ايي لس داك ةلسؤيكو ليه طمر دانس كت شاقل 17 ملل <
 بل اكن فل علتل اذني ايان انارخ الفانز ئهضيتل لش ماقد زؤر ادام سارت سيف اعدتع تيب. 0 ١ ”٠

 خاناطيعسمي ةقيلدن دخا هلل هلت من ا دخان شادتع ال ناكتنال ايي )نال شيز مضاكسجحان عجب ظ 78 م ما

 افاد اذ مدان لشن هتاف ل بايلع لغج انابكناولش نتغبدحالقغ تيجان . 1 نيا
 .زيصكال لاند 6 : : ا

 ظ ' 6 0 :



 تماما اهم : ىلا فان لعد رينو ذيب ثيم ةرئيان تلاضجزع رن زبونب ل 002 تبرم

 ركت تى اربجد أ د هند لطععقو دطخز جلاد كيا امايسَءل انا" نمت انالك كني منجز ؤغنال نلانلع بكتريا

 كلور قيمازموجا اسل ايش لَ حرصا رع طولا ي ىتئاي دا زمالونسدارما رهو جي لو جنا امطعب مضض

 تهدجواذالضئأ عدس ن اكان د زحالاد ل تال! بؤنمكل ذرلزياجل اهتم اعز خا ذتجَجر ءاطعاذ قر طلال

 ا ةيارتنانضافطصدتم اى هيض اراك رع كثب |ب زاب
 0 وع

 ردا اوناش ادت عن هر عيل لعرهس هن هلع تلا (5 :جريلعتحا نافع
 عييمزعران'ثر لوح د اعل نعوم وم بيب ل هال ان: يلعاطثإ هني لضغف + تنيطعسوب واهب عب ا ططجم] جل ازع
 مسن إهؤتيضا لل وه ل امجلع هدر ان سفن دعاهب هاذ داجر كيطع شل يلحس كج فالكتلق لاذ
 نعناع جل خل مشن ابار لادم اناقزدالا خيري نعتاونزعن ايلا ةقئلالا نامت اف

 لا هلاك هضتي ِهَصِمْوآَياْعَبلا ىقمأبب ةاثان :صنيلهلاامان وضقاذال اظرمدانازعفوطب ثا
 انت انضمرفش هنأ ثم اذ ١ انا اذار شنيع نال فخ وعلل إس اذل ىو نمر ارع
 ليال ارئلَعساذَص هد الؤسرةم اءذذ هللاد عرفو ل اوس ز شع انج خوك ن اوجراو كلف هسا انس نا |هيبثصت

 عك ى نزعت انزو فل ازخازت ل عل ازكي اكد يف ازعنجج امد لبا زعدجم خيرر وال قلتش
 1 اهمس انلازيئسومرعر انهم ىلكزعو كلر عفا عت ل انف نبع مكب عقم قانا عنق اع

 ءاكمالف طلب ل امنممعزاطيال ائيطوالانا هلّمف كَمِلَرعَو ك كنعان نادل !لثردَعَو ال امهجب التلف

 كلظطت تللذ بأ كذا كب زع كن فالطلاو كا :ذانس اش كف نيبسكلم كلذ ضل لف متزبإخ كل ناف

 نواة شلل اغفرل اهتباكس الص هش لوس رع مم قو بخ ةو ميش اان ثان اككع

 هول انعزاشل اويل ش الوثب إعشاكَص

 موبل ال 20 2 ا م مع

 الىزل بتل اب نيدنهشاٌثذال "م زيالوبه انج ننيزل مالوشو كاتس إن[ كنْهانل موي اع كب نغ عساثلا

 'شا اًثن!لياغننا اهل ضناناف انا هر مؤكتسال افف عطا ملا وز افلم[ عنتف طارد كلخو نيد ان نلقي ||

 عاصم نإغلا موجف نيوخ اهل شانه ل يَ ئواإ شا تلخل انشري سالب ارانب ثلثا

 لبن ملل ىاوطلا خف جلوف اوف من اشنطوكل مهد ىذا كلل نيفوطان كلمن اءلدل صبرا كلن مل ءاججدَ

 امانه ونا ناكد جزم هزل ذم جرم خل الع شادنع ياللا ةراغنا ري مش هوطت عل نال

 5 اي للذلصب نب ااا كا دات ف لعاج نإ !اطتهتات ان كَعَممللعجال اهنوماوروكي نانمتيجار ذي اكوتجو فيلر نا

 مقل ذادجج يزرع 2 نم ام زعز شما. قلعت ىذه لادا ا اكءؤلَصلا نبذ خبل لليل تن ابلغ

 ةرك ا امرها صمد تلَصَو | ارجادادزنؤ ماج ثءاجتدلا بكي نذ ال اه مج فرش ارقوا» ملا

 ي] زجل سرل ازعل هنو ع الا كن ئنعضزجالا لع كعانجب مزعل جت ل لانك و نزع بجبل لاه هاب
 لطف ند دال علال ناكتناطلزاذذ لنج اتهام انتل اميصب
 ذاق ارب الث ملط عتيد ناكل ارتي تن : اكاهيملص لذ نعجل + جزل امؤرخاذاؤطب هاي! كل صيؤم

 29د اطالقلخم ثارت بعيار كان رع ال. نعلملا اك تاشل مناطق
 م الا | امال امد الامان نت اغيقتأ 21 نال كنا لاظ

 انادضسل نال نم ادت عن علام اناني ف نوكتتاشنا:زريذئنل ايمي قئاه جار: صفنب
 ةلعالل انفزكولمم تاكا تل ان مجلاذ متل اذاهن ب انيس باهي نكلت تين ف بى انافلاظذامادل اسيل هناك شادنع

 ا سس يي سس

 رع نعول دراوتسمك :

 ل راعرو اطعاقز يرعلا أم

 ادق تماطل وتسعد يل اختو شلات ين

 سلع عطن لس اننا نب !قيعسلا

 4 ناشد يارس

ْ 0 0 
 لدار لاق هر ىلارطتا

 : لا 00
 نو مارغل اع سول و

 الر ابمدارلا



 00 فيسات اق زل كارلا 6 "ا 7 ا
 9 9 0 3 0 ل 00 0 ين د ا 0-6 مر 0 , 0 0 34 ١ ١

 .يورا ل 90 7 462 لسد 0

 0 ١ ا كأم لي 2 ل

 2222223 ّح ليمان لخئن ؟اهلعل غني ما اغنلا 52
 لاجل اقع ا ل اةدتنان نم نان انج جان نتج لفل طفل ورقص انابيلا عمت يج ل زم اين انور معاج انلض

 ليز اح اناث ا .نفو ةوتءانه نفلن وما ا يم 1 0 يزل

 هن اياز اهجريذ جزع شوف لعن اهنا 2 زي اال نكت اهو مل اكل تل ايلعند ادعو كل اذفرل كل دز علف الرج 0 سم
 (لانمينالا الك لذلمجانل انونب لع جان انو ادكمن هتجران دج ذيينملاباناولتلللعش ايضفاكتلف“لانوتعلا| كو 17 0
 ع اننا تالاف ينجز اق ءانفازجخ ند اناننؤ تكف الالف تاج كارعن داتا ممر 2 2
 لاخر تحؤمو لذ صخبل اطلع رستم! زعد لجل نيج اسد نإ ل يلع منيهربإ جانعدا رئت اراوننمزع 00
 وكيلح مل ةتلع كل خل خيم تيموهد كف)ضانب كل ةعؤسر بال ئجاصلو لوضالللان«زافة حلل خصتنف كلف اقخا | | محن دك
 كلرخنْناص صان ن اكتداو نلف تنل ان شح كلذ عز )ناكمنف ومما عيف كتل: ل ععش ون يل عاذبسُم ناوكمو دو ضنيو ةلعأوح ب 1 و

 أطاع ادد ارم هش نلمس ةعذ اي ن عنخ يضر 85

 نيم ادي َجا 10 وو مخيم 17 اكلات ليمن منج زعزع 1 3 -
 كيف انلانك اول! كيل تش اهئ وبال انرمي ل انزسح اةيازجزسح لبق يخر جرش بى نذل نارعيل ازعؤرملا نوم 2
 كقجارن هرعت ما هئلص خال داج 1غ شم اناعددد م ئنلدجت ست : نام زم خرحاؤ لك ناكل - 2-0

 ايلاف للراس مرسل بادن لو كمن عنج انهيمازعرهاضحل يه لوب تزعش خشالاز بخ نيل عا ذب نضازمعب تمر 0
 ربع وود لست اً اقعنط ]خلا ل اذ اهرزكم لاح تجرح ذا قاض الوتر امثل فغوبتل اهبل نبأ تا

 لريام ف الاذن ناني توني طخ ككسم ثنين كم كن لوا اهدا تجماذا ري :
 لق لزا نالضون ا م وضينب اوه دنجوبهر> ل ضا عيبازعد ننجح شدا نعد نيج ذ نعد ىاثند بارع 3 0 سس : :

 انبي دبل كلمه ةوياز و دتناذ اذافادانص تكاية نعكر كنع تيلَصَو كنعد ضط ف نا 5 5 تع
 انز* دل

 لماع مو 5 تان عيج دلو هج ذد نبط انهن ان لنه تاسع امييطيش اطموتمل ساد تتح قف من لعك ل صف "7 0

 - ١ 5 5 0 ١

 اناث كنكال شل الن !يدَعمإلَسشالوُس كذ افاللل لونل نات الضو قن هوساو مضتباو هلتبحو مز رلب | 1 4 8

 كنلذالل افنبصانل نعال ات رلعشا نع كلف لنبات به يتعبد ازءازعز تلي وسعت اجب :كلثلا 3 ّل 01 7

 نعي ليل رباندكل فدإن د همن ك عل هز ةدسما (ى ين ن اكسس نينلاف أي ضف ناكل ة جانا ل 00
8 

 تميزعالعلا هو طنججربم مهخعالجم مانل عن تكتال عل صاشل طل ميل تبصانل لعامل بصانلا| نول ”
 كدا اعرإالاتل اغناكءإب الا نأ اعتادت هل اجقم هلع لبو زدلا لانا يقف ع 0 ل

 كمادات ضان الضاد مدان ؤويئا يتم ا 1 0 0 34 :

 ضان إير العلام ل اهنزحج انى عرجوسوم سس :لانمازت شع اهيل طافشم كو تلهال انزكم نع شيا غؤم هل خل نرعأ| انصأ م“ ا
 جون 5 لن طازرماعغ 50 جوزي ذي نا لاَمَدْيِل اود ل نسور الا »جف ل جاجا 1

 1[تايلعش طبعي العدلخل افاقرل ارثداومو ناغ انصحك نهار ع دال نبه نسما عدانإس نين انجزعنم ( :
 ولعل اطول لجني طيز تكرن خلصوا قا ذاع طل انزع طلضكج تنص اذا ل افف يل دل اذ تنكشف ءاو تضخ نيف ل المجر لعلو
 ا ل تك دراما ةي سجتك مئجاضماذاوطشس اطبع زعفطم نينكو دعاصد
 اوس ح راين كنا خيي خاذادافّصل بانة تجري خال المشتل اقتل ان تئلطم ري نا عدة كر انت عاصد
 5 اما فسم م اج نيل كل ارضبقاف

 'صصحاصتم اك ينير ووك ينوؤيزاا قلن تدم 5 نجل زر اذهبوا اج
 سيم ها لم هنود اناث القش دنع رعول عزام زب امي عنان
 أن اهز نالان ينال زحام كح اهكثعس واوا ابو ا انو لمح نماذه يرفس .ةخاضا انرقيلل امكان دهب لوس ند 4 ا



 | لج رم لوكس يلع طاح هن ادي ذاذأو ارك اةدد دل خال ماض ملل لسيلغوب نع جرا مي نعوأشلا

 0 ات داخل نعول لثن لس لوا ل المج انك اطل |زعكعد دعب ناي ماع
 _ ايميل اما نعل وينر اةئدلكتتا جدا جاو ]مادا سان عوضتعوز نأ اًيادإل تلد انتل طسادب عج زعر اعزب نع

 : ا يم يلا هنع قانذش ننيزج ادمان هرج اذةشو اشعشو ابصنت ىباطا

 نعمان نتاع نعزي نعرض ان خ ّبسي نفاؤلا ان طاوملاف تمد المت نع جزل لب جيا. يل تلف ل ف
 ءانممن ا اناهلكرطاؤل 1 عنج وكي ناننالاع قل هل ال خلع شادنع ديزل ناد نعزب هكر نعويسعا ند واد

 لبيع انطنكبان عراب نيد ؤضم نمل هزعةتل 9 نيب ذانإ ضال نع زكر نكاد دض زن يل شفي ل ءاش نادر
 اناني عزيشل : اظم نال علام ذارش الع سارع ىلاعنع كنكل اةناذيس نس ادب زم قر طبع ل اغيامج اطحل“
 َتاكاذ تلعن كناادا اذنه اي لانس داف عنز ايل عرونشا قير ةطلش الا ل اذلا زعل لسائيش كلي هر همسازع
 نععرإ يلازمار انا ينل اجمع تليق انعلان عومي كاندب ثبت ابمعتش ت يل تالا

 2 مبادبم يلعن اكس لعموم ا هاد بع جلرعع حا قير, رع يس وهن عوج حاز را م كل وإنما

 ٠ !هتبال باتو رز ديك مانغا يلام يس لا اون اكرجاكانممل نرخ ع كحول ال تلف لاذ
 ؟ | نالوا ةكيرتلازل ترضون ان ايل كا كان انا اقم نرد س
 6 هب رجا نع عدلا نتا تيفو حاز نصب ةزجالاز خان المجال ةدن اذ ةعرتمل العانطمج
 بحزن ملكش يبا يدر داام لاغ لومو دع ام مالوم ناضل كن ]فن اضنالَع

 يغزو نع زعهشلا أو عاطل ناكل نال ةدزم ناك فشل انهن انوا امش اننا
 مك انفمنلخراهغوض ضف اهب حي اذنةاحاذزوذن نخل اضن 00 اد نيطِقب ربع د زعزع ظ

 التعري عطب اف ارث تطاول اهغون [©20 هيل زلط ل اننا خلط جالا لش
 ملل زلال دلال ةزيطتمز لج روزا نانا تن فاز هلت رن اول ناين الاف تضن بعزيز
 هنياجرل لاننا اطت علل اهينيغا ممالك رن هنا داب عيت هاروت

 هس وكل ندا جزل خيار مي تا ذزج لة فما واكد اوتار
 لوران اها مدل طنؤو مال ء امان كناوحاز حاز عت وول ناش !اذاز اهمال يي يا

 ةليا» انيغا كالع نيبو مالتسل اها كر ياعش اء نبع ار ع زال نعل امضانل "ضف :١

 داران ةولخ كيبل افدانصن ْييبلاب ناقوطيأناكو ثينان انجرح ابن اهو نيجي باش نأ مخإثايلَحل اناا قف دابع

 2 ا ل انزال ان همني ىبش نااوند هللا تال نية ذل اظل اهغسم ا هنغ بح يصايطدحا

 ةوئنانانةريم ليال االتهت نكران راندا ناك منك
 و ل انهت نعنع ل عزعل جلع ذاعلا بذا دبع: ينج سفك قنة ليا

 مر رة ال اون انكي داشن الادب اطضانعيش نان المش ادع
 ا ب ناين طهنبه دبكات عش فاو ل بكن ال اهتم
 نالها نكت نا سئل ااا غتر تان اضفاو دوم اهب دج ثامر اهم كا بو يم ميتسداذعلا

 نيو معشادنج و اننت# جاي نؤسداذل اخو اوت ءانض لن اداتضفل اب اب اجاوعن» نم يوي هنيلع كل

 تع هه ااووزعتو تام اوس را انناتل الخيالي ملاتتل اناث المش دبع جنز عذوكتل نعرفها نعنع | |

 | ال طالعتالاوتب الغيل اظن ةتاطنتسالز ماا تجني رب اليست لاعب انني عرسان رغم ظ
 امم ارد زك[ تككنل اىلاههننعليعل اعتزل حن اكرتبل كبل اذن يل عيطنتس وفن ا)ةمالاغاطتس |
 ١ هلو دروع طعما ع ”الصزيط قنا ديوتي < ساحل اذ ال : غل جوع ند احا ظ

١ 
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 ”ةبعيامي نعانباإ لخرح ابن اننعإ ةلاغيجا ودحر هش اَتلكَم قرطزع ىذا طانإرع

 قلل ب نوعان طر الا حا ءاعاتمن وزثب زي تءدالا روصو: كتل ل خوه اشحن اش ميول مايا تاكانال نإ كاع

 وزاممخدحاث ماغؤانز اذ ني ريطقبز مل ثيح ال ان يطفن نعت اكن د اي ناوس نعينرب بوتس بهي اف

 رت حتى ان انطنالد ارش ادنعزعئزنو اهنل وح تخص بمب ننال شع اظعاز هكا )اقتبس ءاظعار لع الج نخ
 ا وم وكن اند فالس ادثلَعْسإلَصْش لوس الاثنا رك سا نعل

 ل دا بأول ذم اننقفد هلع اهلا كارانل ران اون باو خانلعشم تلا
 ةعيس1 انت لونا .نافشاهافتضال سما" ارزاج) فياظ ىو فاض ادا

 اتهم اوبس ياا ايدي نفوس آني هديل د

 0 كانوا الزل اطل ليكشف يااا دخلنا لها
 ديان تلاد نيبال بل طك دم ل 1: لش ا

 34 َءعاسلف النفاس لس مرخ مناقب !وانشنال اوم هليل اهني ل

 1 ام تيل اًمانمَكلدلْرَعْو انكم نط انكي 0

 أول احكزل اما اوُمأَ اجمال نيتها يانا المخ ءافلتاو ذر اك

 هوا استكمال تمل غلب ١ اويلغالك يمل ايي نكسا اجر ا نات اداوم وكول جل اند
 لاثل اشاء اش دبس ف لزعيم ناد اردت سنمإ , كنك كضوا امرك تاتو

 ل ااضيش تدي انئل اسرع“ نتا نانا ةنازخإ انين المسد اناانالنل الخل جاع للم

 لول تلات. دائسا وكتلامد مزجرغف هلق ارت اشترت 7-5-5 اًعاط كوكل تال ناغل !كواذل 5

 م اولخناو هاج اخ ايفا اورل اش اضاف طصلا

 رت 0 مجاحاهفم اجر اف قزراادنعلل ا خوزعمق اس تاذالات

 قموراكم لها جمع امو رع اناعناولنبتل النبل مؤيذا نلف ارقسد ان لن انش الش ا دنع فن عمانغ

 دع مضخ كر زينب مشيا ثن ديرك فش نالاعنلا منيان انانلثل م ذانيلطر هليل خا الع تردعن

 ماباال اسنان نش ادنجدذ كناري مده و وسوم تيك لا دو
 مهن اوثداشنناناوز لاو ناضل ل اقف لوما خضرا اف ضسش نان ءواّصا ل مكضقاذ اذ ىلاذن هد لوز تلايلع

 هع اةلبلنتلاف خو نزلا ةرس اناكل اخ 1 يو وسلا يا 00 امو

 لوُسَرَو ”فلتمرنفلاول انزيم يداي اج لعْسالتَعْس السر ناكل 0

 ابرناوو نرحب 6-0 :ياعل اي اشلإ لهما ابل ضمن فكري كلم
 رمل ًاعيناد 0 ا د أو ور رم عاكف وعوز 1:الكتمق ويطل الضلع انااحدو ليث

 هجدجلطنال نيشالام وذ دان تاليشيإبعل اندر اضن ,واه يطا اله انا ارا ضد وعيال اهل لكلذذ نروديالرنان

 ناتالي نيل اكل هب لايتشا نسبيا اف عنان ال ان ن مناشدة زعاتما

 : اثلتل او اوحزحاءاوجنغ اوجغال انغىقول امنت اوْؤَسم در طلسم نب ف .ناقنف نيالا مؤينامتوثس لا ايوب ىان لادن

 : يك لاف لزينب المني رعت تعين مانخئاشزل نعت

 ةيضاناءاهج عدا مخشلمجتن مناع انياندلاطل اها طتاذ اند حلاوي انزن "هب تيان دف قار شل ابله ادع

 ديادعب مل تسحمل تكرم

1 |! 

 هكتار ترم ان للشاي اجي كبكترال انغنن1 مت !لاقن الاف بهز لالا 00 ا
 1 . - فان كا |٠١

روماللف هل لكل لاهو زك نانا يخوت تق هيتالار مالا البل الع 0 را ا
 عَن اعمينوبعلا ملا ءابخل كفوف اب نوكلاه

 ماثيو اان تتب ناو عل نانهرنملا تنم كح انس م 0 0_0 ٌ 0
اكليلثت ايتمافدت زو ولعل

 عنن
 5 1 0 ١0 "3 أ

 رض ا ١
١ ٍ 
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 هدد دك -  - 6000-52 > "> 6تويت عا م ييسر ل يو
 -  0ل يا حلا يرحأا د ارا تح

 ا وع سعب د بج ل ا

 اهله نفدخت ن نينوي إبل لطف جرا البل نلت ان ب اطضطضمن ل انته اناولَصنتن هولي هلك شغال بلا

 اع ل نضر تخ اهفد اسس نتن اضاخل لل طعدنهت كارز ل ثلتل اع ميل الخ ير طز كل د طن الن اننّيشح كقول

 فمايركل اعفد توصل للف هد !يزن احن الازعئ وعن اون ل ذل نكن نضانهم ك ند صرخ ذضل )ب قا حل اهن داس ن*ذلا ةعاشملا

 (لبضإ ّتمل ماو متن هيل ان كل التل لايم ىنأل انن التر كني نود لهل ادلبلوب نادل ميل ماشلإ كلوز خشي
 كالا نم انكاكهنجل ان اهكل ىلا وع اهنا رجا ربنيانلا ميل نعني اذا اهبال انساتا شنابلع
 اضل اككاانط نم ورلا اكن مول !طعؤرخار ايا انو داحس ماهم طعاسداذلا ةزاخلايزاخل اكان ادا

 باطل! ايست يجو ذانسل موشل اذا شلابا تؤ نسل ازع يذشلاوي نعملالم ركع وبلا [ك هله
 انظم م خفنو مع عوعب مهنا عضو لجل اخاف ىوعيجت هل عداها امين اهني كانلابلكلاريبعزعوعانلا

 اا عال اهالاو اهي مزن اممم !ةلملادنخد انضل !ةهؤيل اكل ان لني نس خاشلاوظلاو

 ايشارنخ بمن تلزم نيل كلذ ناش ءاقوبف ف دج اتش ك تواكب تقمنعإل !طيلف كش نام

 سب رع عسب بغل خشإ يؤ الا عبس و دلو رتشس مهل نب

 نئنلمملاةونل !غاشم ادمن ل ل اثل اه ئلثع ثانؤئ انراؤضااءانمان اةعداخل انك انتل اوعاتل !تاَوَصلا اهنسسلا

 !ًتلاقض حرابل نموجولضلا حرب تدل اذ ل امد حران اقض غال لن. غرض عا ذا ئيشل ال خس ياني افرمبالازبال اةضداغلا

 كينمن هذان حرابلاتشل تل نكف اان منبوعل كلن ىلا كد انت هجن: نإ: نييرسخول اوزبطل انهم ام خاشملاف
 ايضا نيف ةئوفلل امان طعظنلا قاطاخج بحط طنا نت تجرم ضو ن الكي مقري طنت بعل اكل انجملا
 لل لجعل ا. ءانضعل اكد اكل نال ان امال او ء الخل ]ضغب ف كراظجؤما اوس انوش طايل اخيرا ال اطمتلاو

 ”ودفيخلم نجد اليل اوافشلاو اكافنالاو ان الا ولسا ابا خدجب ايمطتم اشعل اين زائل فؤهشم يخل ادا
 0 اطنالبفد 0 اعل مس ودم اسما علا

 0 ا نس طا

كبسم لالخ قصته وجا سفن ف عضال اخ إ ثليبلعوس ومر يال الذ نونو
 كننعذي ىلا طتم ناعرضم ا ةئو

 رجل هب ميل كلل خر حس هند عض  اذا.وْكصب ان كصب ند صد تن اناث ايش دنع اة ذركري

 نوكوملوتس امىلاهنه لمشاكل لكامل اول ضتبلا جيزان اذالشلا هلع زن نحل ينلعزاكل نر خل الو نججبلا

 اك جواللتط كلا بأ ليام سضعوكت هلال شال اذا ب يك افرلجر عضانالاذ
 م وس وسر ارمي ل انزاشلااميلع ناب نعش دنع انعكس نقتل اضن زير سم ل عيوج ا بيس كيرالا

 ايفان ونشاط قنا أرب هلا زاب مكي نيةير سندها نال نس اهل
 ناكيفِدكي نويل اف كو عانوا االارمدح الذل اذاني ماهم :ةطاماوْنيَحاوَقاْبْوَو َىِتْذَد

 اماما اذ رنج ناقلات اهةرش ارتحل م هاكر تاما

 نبط او انانطن الإ .ياذلاءاثم ده انل اداوم امال امين ةالغل انيس اقاغلل ال اةةظديدب ىلا لعمجأ|

 0 نجوجاع نئلا تكلضفوتائيفاعزم ل: 11111111

 ٌُش و اس يع ماس م مالا

 انو برعم انطينخا كوخ !ذاذءل اهةرغد نيم نعت ما بالا



1 

 1 بم 0 0م - :

 نعاهبزع ْنَملا نسم اك غالين اكمام اًضالَبْل انما ار ب انرلو جلاش زحل اوطسح تيل لف مثل مث نعد ا

 عنا غد اقدام امس اذااذاكسيإعل اكول حابصإيل ن1 تلال تح هلت ١ حاسه زعم-انل نىتوم ظ ْ

 قلت 10مل اهو ميتعروم مان ركل اذل اميز نيهزحيم ام لكي ذ وحماة انوع نيه عرش أ. الل ا 0 ا

 ينسي سيتم همسي قاينشيدنانساجإ ا
 تدق احب ملك الجل شاقل الط اشالال ! دوه جمل اعد عيان سل اخذ رمل ار ديرت ك نيب نءن وحان | 3 ا

 ٠ | انجن ءريعي ادا نكمل لفي كلان اى نيطعل ثمل ضروب يضر اكسو عنب لنراوملا 7
 | انهي هلاءاشان هد مي ولعت بانتف ين منغ فلل النمس ف ةجج شاهدو تلعن مجرم

 ١ دان وطادإ اساس وعمل لضاكافن يحاول الل اساءاهلكرؤم لالا نانا جا يسمازكك

 ١ حا افاق انلٍءانغانكواننكزز اهيانلتلر إنمي انا يمض |ةللاخل اورو كاد مضازمسو 1

 ! سوال 4 و د انلواكل اناَيلطاكلف نقلا يسبلنلا 0

 نبك امل ايش اما وقال وحار رة لها + وفلخ ارو وح مدع ثواني تحتال قتلي

 ١ تهطل لل اقتككإ افشل اوتاهح جو !ركنالجانم 0

 ليقف, اه لف كلجد تلعجاذان لَو كيد كر عانا امان انه هله اكون اقل 0 او َنلجملانوعي)

 | اتلعتراسالل انانمىتل اش لهل لقخَت لت ئوتس اك نلح ناك يبون اذانر كاش اك مدمج رجا اضاع
 ْ  0000ةيوبلطنلا نيدو اناكنوسل اكابر

 ١ كاناوطروتزتنخي ول غلبيا الإ ن جمل حليب الإ ملل زءايا لجن انن شمل اه لرش لاننا يئن تتش
 زا طالها ظ ١ كايين نابرجانغج اجت وغانا لوووعوب ىلا اجلا ب لخطف ا حالو د يخل خالد

 ْ  2ا و انمتلاف اطلع ولات هدي
 | رضع ما ]كا ىَمَس ءاذذنا تحال لو نيييلك ل ئاش لوتلىامزد فاش امل طعوم ا خرخو كخدذ انه

 ا 00 0 ا

 اًمنائئضا انامل مالافرئرلغلاورغتل حان 00 ١امئينثوذاوا امتعلج از !اههانذ انج واحم
 الولضاكاف رسل تناوسلا حالا 0 والم مالكىف وهو |نركلج شا نساذ قناني

 اي اونا ا رام هطبورقو ه طف اوطاو أمات كوننا اصحش وكاد نا ان |

 كاع اسما م 2 0 متن لس عوج ل! رلشنملاكهتطتشم لإ انتو اًضي ل ضد الازعظاغاملا
 ندتبجضان' اهلج اولا اعلا مجر يول !تبافتل ل نيل لج ان مضل ناله رسال اهتم قلن 1 لحلم ا

 رتطلا» اهنلعتيرداث ان يقيِطُم ةزشلاف ءاككنينةيلكك تم غاتل ا ثيلررخسمن ! رطل لشجولا ثايب سل امان

 دطاطإإ لعن امل كوي لأ 2 امال اال ل اقياكانط قل ل امل نمن اهنا, ماتم ا نويمورتيطنل لنئمسالا
 انئجخ انااا ان ثلا لتتماب نعاس لامي اننضاعْْ طع او سرس حاَءانل يس ل خميلل لاهله

 ضخ ت طايل ! افلا االاغغال كحال! اثانش ل <ضلكوتو هاب تنس اذه ملط غئفس ف كم

 هثاللات : طال ل وخالته! انشانال امش لع ]كونو دب نءاو هنبايغيرف يلع كس الون متو اههؤعو ك1

 رموش نو النت ه) ارتد اندرئرْمْنَو ناحل لاننا اكل كفو لون ااننم ل[ ئاذانلنن كل

 36 دارانزم جيجل قزم اناث ايلهفججو او عينصتو لمي مْولَضل ابار اعدل اوكا نافاس ا



 : : ندير هن اطيب شل خش نذو ميل اة نقنش نصرت ازكعل مدن تذاع ناب

 ا م اكريلك ب انجل مان غؤت ]كش ابوتشن بأ اهلكعر اهانوكو رشد ”مارملاو عابتما|

 نلت اناطتبملونيتب اوت اف ءلخر عضواذا ل ايدل اجري « وسن ةواطعوا ابرحيضد ىابسنزم جب
 متلرطب هولامالحكسشماذ انانكإ نبع يبصالام د اًبسةما لد اعّسس ةهازعو اسما عبو شمال كانوا

 ردت اعيصا| مخل انتة بنو كاش اك ثعفد تاني اد نكينمُ واما اين لقتمنجت متاع يذ بكوب ناي زيوم بالا

 هس وسر نكس يحل اكد خاَسو شل اساكنل سف متع اجت الا ار فرج تكتم ! اكيإتتو ل لعق
 هتالما اظ نتن ءاثتل اناا دضرأم الو داخل تت :ءامتلال نات شل ناعلعْسَاَلَص

 فن لح ملل اهيل انوا ميل الم ياذا ذل اشافغنس 0 الون لضم متبل عسا ابكر يحزن

 هبؤذ لت زضرت يف ١اد دش اهنغ بون إهغالمت !انيب دب كتاب كك ادبتل ال نالت لابو لال ناذ

 رعبا لادا ازا ةنانلا ل اطيب ان لوزا ىردازم اكل
 الوكيل باش طهيعماعشاعتع از ئمرالا ل اراد ا
 قتلا ياو دش تان فاما اذا ثلريلعئانطل ل انيق جرح اذا دا ببطن البل اهزمش نم

 وسر لال اننا يعادل ومخو لنبامي لوف دن انمل اذ فوت اكوغنل انمتمسان وذا شلال ماخ متغلااب

 اوان دزملا لأ :اك مما ١ الاون الاضعسو رض موت ل 0 تبورل او ياعم لَها

 مالتلا امل ننيل ان نعن اكرمي لاماشل اكلرادَتس اربع وزع انني دنع ز عز كتل( اآلن ابجؤب المتون لذ
 هالح خموشل ننام يصمت ا حلاة محن اووَسل ! ام كتل از وال نمد لاب طإر ”دوزتءرعل اوال زا فاسانا ١

 ىامجاو ةضاوعز:ا) يرش حان نما لاية سل ومسح ادا الار بعل ار ظن انمداخيا شنو اولحل عجل

 مالتنالتشا ادعي ارق نو: ..اص خبل اثنا لعق ةاتمل ال انمي ماوه ع ايام ع مي

 نال كان شان تل اذ تالا كلاهما ارت يالا ونس كانط نؤننت ل هك“ لاغ
 ا رقاد هل هيما ل 0 اهرحارخف دمي

 عجلان ملاخج او احلال اههاب ا هن .نحؤربطلااهييزاآ ماد 2ج جالا كتل ل مَمَماولحام ميا اقدانول |

 باؤاف تزل لاتنسي كاانم ني زمتإ 1 ذنوب نتجاهل واح

 ةقاش ياو دج اعوام نأ دعي انا امنت هيدرات

 فورا 5 كسفو, لدمصخد ازور تيزع طم انينم قالا 00 ات كل امرنودالا ||

 ا ا ورث جز آسورل !ادتزدهس ال صمط لوو ل نإ الست سْوإ بم لامي كانت اهب كل احّوربقفلا ْ

 د مو ىراط عبس ]زل جزع شم انما كل ؤفن ان: طش ةملؤهجل ازيذمم الجون اذ وزيالا نمالثدرم |
 0 ”رفغت نيل |! فعل اى نوعبّسورئبنس عم ناكو دمها مار حنجشاةلكرم |

 ادننل ازيا رالالل ىوطت نااداز لزم شن ايل اهاكريو ن اطش هدو انيالو زفضل لهب التل الجت ورل ازغيلكمتا
 ّ رااعد نضل لير اونثم اكن ف اؤخ رسمي اناوّضعت تاليا ل اندتمهيرعزول اص شنل او

 دليلك افعملاد اهب اد ا ا لاكح :رالات يلا أيس م ممُسد اول ان الى

 تعئسلا جر هطاونمو دخن لس انمنل انجيل جدار مهي وتل اتنينمتفلا ويهتم زال نون ابدشنل اه اننا
 قالا يدتاااااك راج دم عىل لا لايك ا

 .ةهزع طاب لي دانالانشمؤنحل ال ته ظفوفانلا.وفر. لوني داك نائل نافل ةىوتحي ين
 دورس ابل اكسو ف داشاد ناديه اهيل جب اة مرغانالُ اًماهف اددل سنو تالله هم الت ىلاكت لل

0 
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 وطسل الا لاو رارا از ١

 ةوشر الام اواو لصر لا

 ا
 لاو

0 2 

2 5 

 ل

 1 ن1 2-2-2



 ممهفناجركن ارنسف مولا جرح ارى مولا جرادات ليل سورإجلعهما لص شالوسر ل يرجع دش كد اع اهلعو تلمع موج بيبسي مجسم اج ع

 نعقبنرالا أك لخلل اذا ماظن تعبد ميالخ# تح اوم مسفن ةكبرط الل ذ ناف

 | 01 31 لا نورمان "اميرتي يقرل ا]سومل العشم لص الون يال اناشل لعمل ازوغ

 ١ م انمزم ل انه لوس ا هير داعش الس هت كول اهل اناث لع اهبعف لعمل

 قهر نغني وسو نسم اهامو نحوك رع تيازعاو نزل علت اك( 5200 دنع رضو كفو عنمد

 نا وهو لحال اعقناطَتشلانتهدلر مو َرغصتو جيضالا ل جاو ٍلَآَسَورل ارغيلع هل الت ش الو ل

 0 الان لكداخلا سنس م هضغب ىو د ومتذلش اهنايداف نانالاد وانو هلخدت فانا [لجتل ان ل عان ىعبا

 لينال هاش ايلي نسل انعم نجاد عنزي ميزي نيج -كلارغسال اجرل نشل !اتلشل لبنك

 ةشادبع ل عاجرهو امي م ٌلَحَو ؛الغلا كارلا ذ اياب اللا هالشي زك نشا تور انتلعازَصدتنا ا

 قتلا ايضا شلال كش ٌىفاثلتل اور ناسا و داظش هم كيوتل

 56 م1 | ديه رح اوذانتال تير اشور ايلاف از تاي زز رطب تؤم الاف انكم ان ةائلرشولا
 كبل اتاي تيدلارع 5-ما م يسم صا

 اليكم نانماو اليل ثدحاذ لاف ةنلب دا تح عليل انستنندنكوا: لشن لع شات الاانا حصصانلاثنا
 هّبلع لهم ئشوا ناظبتل الخ فرم ةخوللل انو كانشلا ةرضالتجات ءاففر زبدة

 يزعل عع جلعغت زب ماع عل غن غسل اؤرول ا عاجالشيم »د اننالالل نكن اطتشلا

 هلا نامه الستور ياعم اًدَصْش الونسو ل اريل ارد يلعب طل اننع نيل فو ينل بجو عشلا

 يطري منال تن تاؤضا دكرعإل 00
 000000 تا :ل لجون اه ازعل عل انه

 دنعل انرةا/كلدوونع تان انت ك.نبتخ ناكها ازغلسعإ اونعِداَو قبغد اوى د: ]وخادم دو

 نإ العش إَلَسْش لويس تاكري 0102 يعم[ جتنوس يل
 اوف ومب يلا للي دكار :ني اجلك[ ضق ترجل اين غلا اه نينموملاعدو

 تلاكام اضل هيرست ن2 م يب هخا فاس واذ لسورلجلعمش للتصمت الوسر ناكل انك ايل دج رع

 14ه اخت اليخ دانك كبد كتلك هيا نى اهلل )هنو زوما

 عشا عيونت يول !ةوعضل انزل كءدَصل امل :سا رحورعمش ازكى عرتي كفن هدا عدوت واما

 .تلطتمف اش العتيق اياهم امي ذا نكات دوي قازج انو وو تنيفا د امتضوؤرملا خضم وكي نا

 وع د3 الصنع كول لاو يايزبراحفمجتت هد ادئبحتبل اظن بل معو شلا اهبلع نشل اس ل هيشس ع

 ا ا باب يسار

 دوعن اعد امخاد منعم حا ترص سمو ووو كؤنهنم! انمامؤْشلاثادذاإ اي

 دلع مدع ركذ كد ذاع بيزات ىلالف تجِلَم سس كجئد ذك بال انف
 00ا .رخاو ن امتي ناح ةزيزت ل1 ننام يس هدول نال

 هاته لانمي كاان: لائم ا نط اهيل اذنه

 هال منجرط وراد نم زنا واين نإ اف ف راجاقط مر كرعنَسَو اناس خب رتفت هان اسْوُمَن 6

 ز تالق نموت مساند خل ثياب حو ريد مهساقنإ| وسان لكيم
 تؤذي كتف ان ىف نناخل ازمزنس ترم نتناول انزل تش زب ردت هبت ذل اذ
 ان اال ريل اوَصل اوه ئه وفيتنام اتاطلشني كاان فذ ضان نيب ا نان :



 قح ىسدمأب اغالانجد اكو هزي اك, لدن اودع لماذ ايا تعلق 1 يلوا ان لافرعو معمل اخ أ!
 بان اكل انماتلمل رع اربع ى ازعل هيناونصر ظل نعل تعدت كيفان 5300

 00 :ك عيد ضع مب كيرلس ترعصن سبق ل اجعولفعإل الصخ ثلث نكمل اذ انمي اان ماين ولعب ا: لوم |

 جبن كو اهيل ترم وعين لوني شل هنا له ادنعاب نغم اقل اهئاؤم دهر اين ع زيي بسب

 ا ذ قيس ولخول ان ال اهل تمل فانا
 | نع عوو لالخ لم نيكل اذ يطال انط كليه هوب يام ل انتل اباه قج نتج زيجز عزز عك 'اي لع

 قعر نب: نطو كلا اَعم ادع ويل ال انراغز نقلل 5 صول ناضل كح تضع تكااياحو دن امصاشم

 ا اك تسند لونج شمت و كون ل ذاق كطييعملسل أو كنان تكد كنءاجرتسجو د صصر لب اهل لرسم:

 اكن زا اواي نع ضف 3 نع ن ]هنن ل هجمت نع وزال تعازملا 5 0م ذل اد عمتستونل نشؤغنل او طعسإلا
 | تي مق مطغال 0 :ي!لاشنءاضإرص اغتيل اوان العش اهنع يبانتعاكل
 باك تش جايبلا ناهز زلكاؤل اذلام اجمال اذالاو يل ازيفل /صاغ [يل للاخر اعدم
 تالر انءلنيكم ننبصخالو ا رمح اذ الاف !تاءايله دج بارب نع اك ركلاتن ااا

 لاهنتم ناشر عيؤصت«تفينلطزعن انني تبتهنخجول لانك زل اعف [ شؤم نع
 ْ 00 لبو ان ند اوخ [إ تسمي لب تعس ثمل اح كنف رعت فتم اه نع يفالتل

 | ا مهب راغب ما تفضح اشم - طش !,ارلغزبصص اذ: مالو ا اوكسم |ضذ اوم مبتيجااوطسجو تلين ن اباه شرا لتنال

 ممل حر ايسر عل فاو مهرس مزق علت زج شل الدلع ! بع ينالتلعلاةرتبصاو 212ه لهزعدخلا ظ

 هن انا عف مج اعتدالا يل .ءتجرم حرمت تن لدين انا انل انناوجرلا الم جرن اوهر ديب الوز نقتل

 نوت امي كنيلعمل ىنز اكمال تضل ُ ئربارمإر عسو نبضقنال لال تمارا كمي لاف ل اهيلع

 يطا مسور العش اكَص شالو نري كن تيزيينةبصشسالوم نوي ص تل للعهد دنع ل عر رح

 ت01 الع طاطنمؤب تالا انتل نافزعزتر اغرب مجامب 5 قامش ملا امئجاداج أ ايمطنغا ن اكوالا ناذغعا

 تلكاخرمل نانلايلوتج ب لغنعمي يمس امال اذاد هند لبو

 وكل ا: كتان اعل اقوم 1 ءازاف تضم نقرانال نم( 7 خلاب طلي نوكنانمطتنان»

 ماع ٍةرملاق هون |اًمارْئ ضل يؤم! هونغ نان وبطل اه ةونضل ١ شل اكن اجد ادن عرمانل كنزي ةدننم
 هللاكةيرملا) اناس رسانل ل !!امع ةورملا اميل انْ ق ضو ةراطشف كلئامان ونكت ل

 ةيعاجلا مدع رماح د انا 1 ةيرمملاو هاد ءانِهس اوخِإْحْل اعضين ١

 نيب قر ةدنل اة ةككرتسل اف الا اماوَو قمل اجت ق يدم ) )اداء داخل لقيت لينا ادجياوحل اخ ناوخالا عمرشمملا

 57 تبينل اوال اعل انا خمزعةما ضم اهريغف حلاك 5 االسم ناكل
 كيو لع زري اناوزئؤملار ف لع زغا نبل ناو ورمل اد ل قجمل اقذزيملانتهمانااي إس 0

 وجل اذ ري ئهالملان ائنيتضلل يبه ناب اسي كاثنل اذه ىف نك أيوب انفال قرم اةيكل او ديلا دوننلا
 الدامون عواد وعول فاك ل زد بم اني الناتل اكن 0

 داتلإ انشد كلا !امناوغطاثجن لف عز نطاقل اينولا:ةالع كيلا يوميا ةداسوبلا

 ا :ىزحول ابق دودعل للشو مَْم ]كان فيَسلل يدب در توكيل وكل بلس لكام كوي اهجراخ

 متم نافالمل اول دورلا:ةلع شل طصش لوم نانا اياك شاهبعبل زعامب انهزم عب يزين

 ١ ما ءاتعلال انرب 00 ةةنامرجتل 1ع ثداشلال انمي اثلئرضماذاب اضاع

 ء أك يثور جرود اذهب هللا ش اخت نا !ةيلان با

 هله
 لايع

 - 21 12 كل 1*1 دست حتتتتع نالت تع نجت 17ج د دجمامد حي جس ل هيجل 70ج جوجو جمع جدر 6 جنا محتجون ات 1 ممل ان نت جب ب بيبسمم

 رول يابا
 تتاكامى ا ريراشما
 -هز انللذ خاف ر اشتم

 انعرَد
 م

 ح2



 اق ْ
 لضع عصر '
 ناك لوط نيطمكد ا

 ىلإ ار عم هودصل مرر ١ ا
1 

 ظ ا

 | وسامر عرس دوصتملا
 ا او روزلاوا |
 7 اكىروب 'ن الث دما '

 عكف نموا ٌْ
 ان كس ناقل اماد |

 مث الا احب نريد اك ١

 ٠ ! 0 ا

 لا كك 1 262 تت تو ب جوج جسيصصمو ميسم لح 2-- -ٍ

 | كنقايا للتالي اوكا غلاة انمجرانا الاقل ايراني اكل خف نكت ناالا '

 || مهي 1 اقف تيل ا اسال 6 موق حمش دانس اذ اب انمنب الناقل ال اقمالتل را

 3 نترات هورلجل ضمت تتاوهتيعاف ع تاناوناعتسا اذا اذاومتيج ان كوع اذاوصنيب كر اذ دع امير

 فنجال طن تدننوح مزغنالم كوداشمتسا اذ ام)ك ماد دهجاو طدنش او لم ثهشش انا قداز د ١ءامواناد نم

 امنت طل ا "نان كيو كا كحو كركي هتشم تاو لت هلكات م انن دخت اه مؤ ىقح روش |

 اًمهذاوطع اواو ضان انمعملخ اهنيواهم مناد اذاد ممر اتنوشمكباكض ان اراذ وزي اال] عيد رب ارمنرابلس ْ

 00 ا ماض يش كوبلاس واب كلا اذ ءانس كانتا وعزل عمم موش
 تاق ءددشةندالم قي يزع اول اتنالن اناناس رانا اخ اونو اونقخرتمنل لف خككش اذ اءاولر أن م

 كالا طنا اني ا ادد لهل طبت اوم نوكة ضمان نوت ملتلبيزاااق

 ئثل ارا ,قاضلا نه رآاذ لج ايئاغل نيرا يرق تار اا را الفال لان |

 ) كال ز تكل رو امر ف عيرمللذ نان كانا تلعن اكو 2و ار ىلعول زءاج انعم نيداهناناهنن جيتس /

 اء |

 ا

 ا
 ا

 | سلغر للبت نيتك لصف تلت اذ اق شع اليك اوزيَت اه اوال اني: اطرضرالا عاب نب كلعم لوزلا متددا ذاع أ

 داي تايم اهب تلا جزيلا ضدالاعدو نيه لصف ثا ٌرااذا [ضرالا خم ن ل ؛ىنان كح اء اخت تدد !اا ْ

 : تاك دا ب حايع ماس اف ند قةضمادت زحام اعل اكان اك ات غط تس ناكإ للا لسا نماتب زك ن ئ اياننلعا

 ا

 !| هليل لل نرنتن اكد اياوايف اح تن د اطءاشتل ابكي العا ءاغ تن! تل ايم ل كو اكآو تسد الحزم

 20000000 اخأ نصرلغ اي ماو اكس د كلل تل ب نمو توكل زد باوخاف

 ْ | للعمل: لتفالا عناء لاذ 0 -اؤصصنلرط اع |ياذل تاع نب كبتلا اتاسونن بنتو خ

 | جر اوتسوس اج ىو ضلل رقبتي و انهو اتقي طل ان الش ئاَسذلاو رتكاض متخل !مؤفل اون ل عزلاد
 02 مالا نيتك مهام نا الل اذ اعتاد جرل الطن ف كي عل 1 ١

 | نولؤتم تبرع اقام اذ دا حان ةنزكا كلام اه مزاب اهتااَم نال تضخ ذبانلا |

 ١ ضل ارهنإ نلت نضن تن ز نمزج زل ١ قوش ات المرح 0 ل د

 اور انور خ مادا ناد ازيرا د :نماورانستت الملل ارح لاول اوصل اي ذجمل اوخاتالللذللا اخاف كورمل

 يلا كاسل تطعم عش الل اري لان 0 هيا اند ا

 ف 0 ادتع ىضازكز انعدام جانتيزيعمم نائغن دارة لتلا 0 ادلب ىوطيرضرال نالسلل ا ا

 0 ءةزيك نس نيرا ليم ل ضمان زل لع ةاسلا اكول عن ووليم د
 قط كوة همس ولاة دك نا نت اناس اسس

| 
 ا

 مر داع كن ل ان ماو م وح انانملف او نيد لس لوخرإ ل ١ طلعدت ناب العم لاي 0

 اكمل انهارمنرخن كج شل طئانشا لا ادلاور ا !ل ا كءاغل ام م منجم نذل ا درع أر رفح عن 7 نونومضماكا ح

 طم اداه بدتسب الات ١و ميت نلاشل ماع 0 عم .قدنر 0 :ارآمل ديما 6 !ً د

 دكا
 قو رن عييز نب ونش نعينج نب. , اس نتن تت كا .اغدل اج زل كراون «دووعل اوز تاناثإا

 لارا يلم ايدل نهيان | ام 1 كر 0 ننعرل از رم

 اا لوك ا اللا: زم اعارا بكد ل اقيم «ىغل فا ا ملا عدد 8 ءحاخا لع ا

 ١ تاناضايالو هل اومونل نكن انذ الازم الط ارعط سيف تال ضو نع علا نع ضؤلا نم رتع انتا القلاف |
 فهم طوتتل ل سزالخالا ماو اتساع ز لأ ل وقر نين رتل تبدل لم عع كلا ٠: ؟1مكاللذ ىذ وة مام /

 دحر ل بج تسد دن نسلم ءاول كك ءانركيل صويمل هنن: الان ىايروملانل كويس

 جوجل م 2 2 همها تن



 يمد متام ادور نول اقنإإ كما لع هش ادبع فر عصر لضفمل |رضن اين نمي نيو هرل عازب 7

 + تام كل ةلهتزمل اناني !ياعش الصيغ :ئبرؤ] هزيفملمآل لو شف اود كول ارنا الذ اط تمن اكمن ناش للحد وتو اير عورة طغج وب اوك زها ذله جول ايو لاف لاث ُُن ايمان الخد ثاذ

 اوين ءااكلا تبشعل اتاوذن وكتنإب اهيدهالل كذانملا اًهولزن امد اءاوؤمظنال العار ا الدو اهلزات انوار“ رياطذ نتتلخسد؟رعضج [ كتبي كيرعل انسب اق طتك م ل فسر لفل نهد انساب نزككل امماناذلا

 اهيا نلظمف ليشارك وماباثاهولزناف.لوقاذلذ انماطولزغن او اضرجتتل ا اوع ما ئىامملاو نوت اباهيلع
 يلمع غرومإا كرذع ننال نة طو دافع ناتج زال ذانطقلشلا اهع نين ينسج مي انام نيكل لهيب هز نال ل تال ميز اخ افون كسير ملا ركدف دنع كل انا خليل ادنبع فري نع طفي معتل انزل اك جس اهل فجاة هناا ليتلعلا زل لتر برضو نضذ اف كيسان اختل فدان دير اف ماذا شن يلون وبال اذ هجر طذالاللا نيا اهنص
 مشل اكمل اختلاطان نور اهيا الش الونسو لاهل انءداشنس اب نيؤكتلاوي نيببس عسى در هرتيإ هزل

 ميزعزي جند ننس رهي سن نولي اذلاب الاد ةزللبا اوس نلقملابءازعلا اعتب ءانخ يتبل دن ناكاذ
 اتاكدرمي اوعرملغااولسمل اعتلا يلف فخ رت اناوا نفاد اورعب اش السْس طنعوبا انل لال اتنين كاش
 ظ مثال اجملال عي تنل اوما ]انيذشللا نشري اكسل سوائل سامو نهود اذ شمات

 رمالطم كئانلل بنجد ناله العلم (3ل سعينا هلا تال نلت نالغظاك بودر ثني لئانل يس
 هلال اطوال اهل انهداننساب حان نلبي خياطرتتس ن وكمل انمي ال بكد الشمالي هتيم ابداذاد
 !داحلامانداس قرطل نعئا لاذ ل اهطفل عطس ادنع وب زغضي وازع ع رد اوس ايلضقرطل الش اذا تيكر اريل
 ةقابض د عج انتل اءاعمب ةرخر كورلا حاط لكومتلان اكددوري ل حرب فيرطلاملا طش امل انمإب |

 جت ضإ شل طاع ق انتل ل مهتما زنوايالا ةرل اود ال اشم انركتح تجدنا ادلب نر هسو جير مل اه
 امش لعن جنتل ان ثنا اع سادت جو اذاظد اك: ل عتبان ز خبز جوملا (> الاسس نما جر ناخب نم
 خا لن لن عل اس زضل الان !ظارضنمف ( عتب نرد قلد تلال هييالم أ ان كتح تقاانعم اع نبر حيخنيلوم ضان ياتو وس اذان اني هذ كم الو حالو قرمس نت قف بد م! هس كح نق

- 

 3 اليل له! از طي نا1تتورلائ كس الصم اهلل فَ نك ةضالام ادينعتر تاج مو مضي رخال يل لها
 :مكدج عفا غإ ل عل لزيز لموت لافنع هي رانش ازيا طاق للا بناينالا قطلا عر منح
 ناس عر ارعقرإ زعم كريس كل دامت اني ١ 05 ايايألا عمتيلف كس

 تايم يحااذل بسلا ل اندتضاشلن كس كايتو نمونعت كل هيلع م ادنعاب لفصل اة ؤشنم يي: دحيزع
 كلوسولعل اورشلا طنا عت اهدنا تبر ترن ] لعن لل مدا كادت انوا نحل
 ايلف نير لَم الس سالْوص ناكل -!اع شن دنع د ارعرانيامو نعيشلتلا أو لاجزكلؤلملا

 رتمزكت هذ ذاك العش طنعؤبال اهل انتانل نبض نجر عقم امماف نعتلتل! [5 3كرَسَص اذ اكتسبه
 2 لتحل وس 5 /لشإ تنال ناختل تم .انل انفجر يي كنعل زر شم هد هي اخيهنااذاغاناطتش
 است اف امل اوومنعلا تيل قضاء لشت فقل كخل اذن المش هن جاز عيتلاطق بح رن عرعن !نلع
 هانا | قرا ةدحخو سف جرود ل انتي, ملل ل ييصاث ثنا عل ضع كن اء او تنام زون كن املا حالا

 اك اتم يال يعد از عع لعن هنجفبلا كيب هت ات خ هلعوغا وش مذيل اه ابالا ذوقال

 ايل دلل وان جاله هل ثجو نال انطون ف نجزم اهل تضف حج اذا ازاشل ليعهش طبع ل انع

 يما اجا دةاغتللت لاذ وكل لشن هلك نع نانعن انثي نبش اهنعزتئاؤمن جزع عسزعةلسلا كه اهلا ذلك



 111-00 امممممممممممماااامممماماااااااذأذأذ]|]|]1]1]ذ|]ذ]ز]زذزذ 1 -

 قبس ايلا كاك يا غزدججلا اًبوكسو ك نجل اند كف ددءاخنادكيئش(بلطالا ان جان يحال انزع :وقالدأأ
 اكد ءالضق يف ىرتع عمتسد كال هدول دف ناجرإ[لتشقوا انايؤكاو تح ماننم ىرتسو كاع ف يل

 اطل تالجر مامن دادر اذالزكوضقمو هال لكون اذ ةعاؤضافألإب اكل َنَسَم شتم اثنا م
 فين ئاطم عيجاطاذ لترات عتب وفرق ماعلا اناخمن و اًماجت كنا ايد تلفت قوز دلوقت«
 الا [عاْيمِدَو نيزحال اخ -- امى امئدد 0 نحاأل اهو ميمد حا انعقد علملحا ]|

 يي حلا

 م اًكاغيب تغرس ار يناؤخ يات ن ارح - ا رو تك رو نعال

 الكاك موو دخلك كروي ريس كدْنَو موك كلك اك لك اننبت "لك طحت رعاك يصف ن رونا

 ثان اتبل ن ن7 ذم نجت5 غيل علك كيت غل ذه نقي كلما ىرؤم عج سلاو اد للعم

 نان تددق نايننوتك تاو: مصخملا طا هند اضف دع ويحتل لل وببتل اوبتمل ان رمل راف ا طعلاو هالصلاعفْوملا|

 مجانل اثنا الرز تنكلا و شيجم ئئيضو نشل !اذالل اهدجامومتفب آكل دب كلن نافل يخدم اك مجاب معافأ

 سراب دهب امن الا ةوكرل اجو اجي مي فدي جاو اًسج و اقع جابر كلا,عاجم تنل اًجزظل )ب ديد ١

 ماب ترتد الخلل يعز اعاد اوذلمم! اناث: اتوفدد ناس فاد خشن اضخم و تاشيالا نطل يف اب |
 ب تكاذالاب لل !انيلعافرمر حتيبع 2 لضاامأإ امي نم اح اطال نم نذ لع قيبضملا» زال ازمدب تفلخو |

 0 اًولَسَمل امثِلَعس اِلَص هش لوسي ”لاغوري اكو لكوزكهن ةمعواب عرج لفحا مذ القوس ظ

 05 بازل اهطقمّ مني قجرنيككور ليليه تارك زف امان ودوام
 جيل اط رك لازلاو نافل اوك طيف تس ان ءانشل جبل تالله لص يي ] ماو ىلاذل اناكل لزم

 تناك ينل :ملل الشفاة نلرتادا لعن ]ايل تير اينعش ]صمت افرمو هذان امزنل عطعم ول ألاد

 هذاا ياعم لالا قلتلاش تت ا ديمت داب حم كنع ريو ءزرخيق در نيتك اذ خ
 هبال اهلف لهن اص َبَبَحَد فاض الانيا ارش نتا حلال لا اتا لك ركام

 را ل ا و حب العد إآ صد الوسر لافد

 هلاءاشن كيل لنا ماجي قع ليتل الذ رت الاخت لكرتنعا .٠ دوحلق اميل اًؤبَرذ ئئيزك]عوهوزيملا كبل ا

 ًةذادنع ياكلفل وركز لزعي اضف نب عت ار عت اك خب 0 القوت سنو
 ين اكمام ناولصؤعر نحيل ع اغلب ناهش اليل ةعلكل طن ناكراجخاو اوتنمال لل انه اشزكت كلا جين جلا نانا

 !ءاتيزمك ن باعت ونص عوسؤم بسب لال اه ماجا 1ُعَم ء”ىانيواّيشام عن ناك ايلا نامي ل انغاّمشام || نو

 هياكل لنمو دماغ رس نس قاش اتش ذيع خرط ناكيلشلا اميلع: عرس اال امو هظافل اف تاللخا
 نر اير سشم نا فزضن نفل تاذبخ :ك-] لناكميلعم نفل ناوي سس ن نلع] باند ليسن كيل اعلان الف | ا

 0 را ا د يي
 نقاوفص بس نعناتنللا اها نظب١ داس وسو يوما 7

 انا ةئلس نهفات امانا ندع شل بع التل ذل ائرايلا فسر عزي ع ازبارع وسو سر ايلاغيس

 إير وكول انعست نايل ابتحا اهجاشلف كلاي ىف افخ كلنا ناهز عتب كل :نؤبكوو ءانشم نورس 9
 انكّوز 00 ااا و يارنرلاط كيل دال هواخلا |رعمائوف كلذ نانإ ْ

 ذاك تمر غ لكل لا ة دن ايمان ان ل قةعاوة رخال انف كو حب حرج زعانملا ةنيالاد انام فك

 كثر النا وك ان او اباد ذزإ “لنا نستحان اكذب ئىتش اغليك ليلا نذاخاثل او هن انفذن ملازم |

 3-3 لافت انش بكسل ادلعْشإَر صف كوست ناليخل انتل بر تفاوت كانلط ب لافغ |
 دفعنا رانوزن ناو نافل لنمو زك ايدل مد انفو قناطر كسول اخلالعستما



 نهج اعتزل ا سبب 0 لالا شالو 0 الخلاب

 هأأ متعويّسمب 0 امرعش الص سلو نال لَضفاَم 21 اناا شل العش دنع مارعن اورع لعب

 نلعخا شا اجا اماليزيادع تضم ثبمص رن ضنعو انا تلاع شارع بالعا ذا خل امل اسنيم انيمزع ل عريسا ع

 قوش ات تالا اهب متنا ن كسى ابك ل ضف! ذل هنشإ عل ضفاوثث نس ادبعامل انيكك اوله للضف ا ايانل الف هدا
 نلف اط نجا كلا طهش اضيف عن نيمو اهتعزغ :ول انضقو اوم عزي تمل اتييل شن انوك7 ل اخون
 لضإت ش ادنع لانش! جدت اج تلم ارب خزعوت ل ضن جوس ؤم تيل ضناال قول ازاقشا

 افي كد نالت ة يشل لت لولا ديلا تووش الاد قف جن انمتلكور مهوتل وم
 ان لعنلىلا افا يَسشو زها باق اشارك مشن ضنا اذا الاوريو كرو ريشه تم ا ب اولد انك جر جوشم نمو

 نقم اد بكاس اذ ا نكران باد شبا زاب كك ادالبالمل

 اّنمأ| نواعم اهزتعز يعاب ل عوسؤم بسر اهفرطف ككل طتملاف يرو ل اذاه و اهللراوثء باحر دس وتل ابا
 ايقاف د ةالنمداآذن فيش: جن مساشلا هلت لينال ط هت نضع شايلتشم طعاما

 طع انف نة نلت شا نب ؤمل اف ضف بجو داش وب زن يل بيرت يعام:ز جير شع يوانانيدد
 0 دعا ايشان ين اكموك ارا الهعورازنم معو يطشاناول ووصل الشلايلغداما

 اذن | تل لضضا زيك هدد زان كلوش توم ناقل فك لضلوتن لضاش المش ارجابانلاس
 ص دل ان نان ئز املا نم اننهردعَو نانانطبن تالاف عجل انيك نار ابل اّبس ىدخ يفعل لفرانز عجل
 كمان غدا ةرذمضي نوكيا ناني يذلا لخطف خا
 اجا لذبح ا نعربوكو ىلا اهلي اممعتنكول خوتما عنه لزم بوكر ل مل ضفلوثما ان دك توجلاذا انس انو
 ْ اذاكر لءاجارسل الع روكرل ارضف انتا درؤكين التي د ل اب ابل للقاح هيلمتل دنس امئاكادالا حم
 9 1 0س سرع ا دو شاين امل البت بك

 ءاَيِلَعسالَنَص شاول ال اذن اماحذكمملامشجم ناد نزل جزع كل ايل غعجلا كلاس اذ .ازحئ اوعيبرامنر رع
 4 ف نفاخ لاش نات دزن انترنت عدنا اونافف نط نتل انف الزبن سعة! دال |ظنف اجاخ جرخ

 :فلخأر [مد كل نااضماب وغاز دان رك امانه قر تخل اقلط تعال الع َسالَّصْسا
 لك ل خاءبص ىاكل فل | ولج اركداذز عربى ننطظعي ا بج قالرؤملاهكز نسم اذكلا ع بوت[ لعدانصبنش الا
 5 ا رتل هلع انت عئضتلذد اهذ. ديس تكلل افوثلارعنعو ةد اني ات ناو نا لحد

 ةةلغنع ه أك تالساهلاانمةل! ارت رذتنلا أكن انك راو طور“ اد امج ازملا نطه درخ اذا: سي إ يمل اذنه وضم

 'مؤلحدّدعل اةزجو وماذا انوش ابوي عطق وم 0

 مثالع سام اتا ال انا ام اول بمن لتحلق أو كانت سيش عطتن ان

 يرسم ب ارطخكل) انتل ببطن ازعر جشم ينل دلو اك ثيل اداذ رجا تر اذا فوت ايل ىنلاف
 نكازرهن لع تسي اعنا ان د اذاوتل يلع ىتلل اف اكل يلع ارتعو الاقل انإشلا اما عي نبازع

 فسايذ قثلاءطتن ادتف مركلسَسَرَم اًمشانعانإرخ هل تعؤبال انل او بحرعن 0(

 ملفين لق دالذ ضي اجا وش نجر لزج هسصتع ةئلا 5 اهلا مول 4 9

 د حولا كسا مح هوم 0



 ظ

اض اد تنل دا ا
. 00

 

 |: فتن ايرلعر هت ها !!جوزحش شال اة 0 ج2 ”داششالادأإ

 ا نط كح يانا دفا وهيل, عيا جمالا هيل زايد زياد وون اوذدل )اوم

 | نع ةاعمل از اوخخاهشا) اء داننإبإع ردح الصف ب انى 2 ارينا خ اوجد يصنف » :اههيست فايد :تيرخ إف

 م 3 هنا ونعم | لب راند فش نوت عيوش ق دز اودي سانت نايشلاهشاو اء اذ

 1 مديت مرش اند اف لهب نها از دول وزب نية تل ل انما اليل: اعتدال دونا ا
 >2 ها 0

 نعت اك رئي ةد ارض راكاف يضرك ضاعن لا لوُسددهس نو عاطل انت ل ان امنوا حد تحس

 ا : طار فرجت ةح م زاعم هسا خل وعن انشانال 4 امل اياك شادتع فلزعر اكن

 بيسافلا 0 هلا بم الط انبسط نإ ضعت ةسل كيا ةنو شل وذ ل وشم ا 42 ا

 0 اشرف جر هفخاي جيب لجل لع لشن يلع شا دعا! انل اسيل نالعل لج يني تحي غيل انه ع 6
 ”(وفس عك كيوم بن
 العال العش اطبعانلتل الان المازني س ل راعين سال ازعوسؤم بيب ل !ااهارملا» اكتمل ير

 لالش انهت لانا رع اي زيتعزفرخ متلالالمار ل اخل 9 ادشو مطشر هذخابا ادب

 ناو غض وردضنا اركي لح ا بم وعل لول جوزك ايف سرت ل يشل اكو كحل 2 اء شرعرخ انا

 0 ملثم تلا لعمال يعيب ازعن انس سوار بعز عن جل ارد عرعو سوم تن ناس نس طمع

 | داراوةكعنل اعل اله ئادان لعل فخ اياك انشط للغش تع بازل اضع رواناساخ

 ىذلالم ٍكياانإإل رشف خال ان ثنا شاع ميلر غانس نفعا تيرعاشلشلا اك دج هل ثسا نم حيا

 نزعل بارع ل ا ٍةْجالَوَعَعلا ||

 هللموالكلا ل ةنانلنيطاري قعد بم زل حانتاو | يل قل طنط لكل اوني الكسناانا
 يللا دالة جي طع رح هددها اناجشرقو ل ثلراع
 | + قط وتصي غنوا 0 ايل يمساو ل ازيءالشه كلذ شون شرفونا

 ما ظمؤدا اذا يمشرتوا كتم راك لوو عطل نار مح امو نعناوفضز عت كن هن غع بي
 ياللا اسمان نا انه نع رع عر نرحل ل تا نها

 00 كح ايإعوا تنل ]ماعم ءاهيسسف دعا ما ماجا رك ا :كادبز ليج يعش

 عزم دخايا ا سيك عت اسلامف اكل نعل يضقل نب جز عنخ بع نانا

 كب تتش اعدل دج ا + َنالطيل هرازاإسجد انش هلا نكن جزل قلل اقف
 ا اطزكبيمسا قلخ من كنغر لل اعصت ننبحابانا دلال انجن ا ل عرعرجا |

 و 11111 1 00 ءا1 5 َكلز رين نا كوش
 ايا انخ !الخاو هس م , هتلاذإ تنل لا وين مافات يخاف حد أ
 لبةولعن امن !تاهن ال اال ارجختما جل جوس اب ابوايرمثد اكدر دج ا زهناذا العمل ل محم نجس و
 00 بينزل اء وشل أط مازحالا

 ءانعانن ورا شمل لف اًكئمتم تاك او وشل تيب اهاجذ ا ايس ان نان ال اقف مسا. تؤاح

 هش فاننل واحدا داتا ذا خل اوعشادنعو اعطاني نمار ذ نيزك عزت بيك بيياعش
 ةئلغ فاو , نعا.نانجاطج رتل ١ ضال (زعنرخن أب ةئقات ءاوشل ارب رش ابالل انجل

 للانان ارم زداخرطهت لقا كفا اذاني بكل ايساَطل اح ف ىتسل نازي اذ
 نير الولع ساروا ان بكل نائل اح ةينم هون لاالاكم نان قل شم نع بجهاز

 5 خاتشا تاتي اتناك ايا وقم خا فاسما فمات

 سا! ا رورو ب جت تأ! 1 عن
 ع ا تت :
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 | رق | عما اةنلتسا لسلة زنعش السر نافل عشنا دونم عذاضاتل عل
 , ثلخد كزرص | الممول نعم اوبس غيل دط عيل نط مار عزساة دوم زف ىلع[ 0

 ف قل جيا رمعلا | ىزلاب لالمثلالااهمامإب اذنل لمعتز :اانسالا هنن اجام فل هشاف مل انقرال واكب .هيافو شارح نافل تفاقم عاف اوني 1

 لدعال/ل فكى عملا جاهز خفل اهل ايكو اغا لبضتولاطاننالزس يدنا انيس نر ثا
 ري الان ب ,”,اهزكت اًعلط افا عتمل لنا الا نوي هيغ ف نيزحالاب لاي امل واود: ل دس ناول رشنل نضيف نّوشمو هداه
 7 رد ادع ادالل ُُك 4 ا ويراد فاسد م افبتيلضف ف3 اندر دابا ننس نيف رب در ااناغاكر اناضيرشت اوت نعضتن ميغ كثبان

 ا 2 | نا

 و يي ج حاشو علمت خاور جو ل لعن ذعتلا كاياغش دنع لل مل ان! ةيظلروصتم

 0 نصل سرر هيلع دفباَرص هالو رضا ل ناش لاش يط بسلوان ناونض روافع تي
 مرو لقاتل اتنمال وايل الانام ابشس قال ان ةورل العزم تفشل زر يا ذدتع تل يلو ةرترتران*ةرملاو اضل لزل

 .ةالبف شان ةوز العياشي رالي "لاه هورس ان نقع انام لَصْش الوم ظ

 ضالابؤ احتل نو طتنانس مذ ففاملا جف فهل لونا اهل جيتي اظن بهز اهئ انكسملاذ :اننمالا اولكز ارسانلا ١

 1 :كحلادعمنكاو اذ عَمسك عض تربدنس اهتانغ تاشنشاو سات هن! :ن اذن يحوم عمضي عل ماي

 ه0 لوْسَرال هيجل امش لل اني وش يل لاشخؤمع وم اضْولصساوْلحوس ان اضع لع كلا مالح تل فان ن“ ظ

 ريو | ةقاسجننلاتالازنل عنا النمش ل زإش راطلخ كبش هآييللا ينل اباللماانضه انامل اتزملعذلا

 0 تناولت إل توزحشم امهم اذ زعل اضف مدناناكأا نائل هدا ويخاند رطل ةوطشمال نمشي دش لي ظ

 ةمعلقالالخلان اكو :درغم سمر "هج اا دان عزي نحاذال انف ةملانانزت جالب تنازل الن

 | | فرع انمل اككحا اءاننن عا كمال كيبتسلاواشتل طل كلما اولا اذامتيافسانجئ از فزع ياكاشتنا ارسل

 | هيت انكالشل ادع بع يازعتلبلا همت اذيلعْم علم ةييابع ا

 اوم بي معاج مرش نشل تاكتئل ان ال جلس ابعْرازهاذدانت اك ن ديالا ولولا خاف ول انلخت

 نمل اب خمر ل وعيا هنت ب تييسع العشم ادت ينازل اد د اؤرعت موازي ارع

 تبر اهياعْس الصم يا يل

 نال قريع ناكت ازا كلااعشادبع .ئء الامل د يقاس ع

 الدلو اهارؤر عت لاول اما مالت اهدعش العشا اومَومَسَص اماما زعمف وج انف ونضبا
 ةلطعانز منعا المعلم ثيزعراساك ا 5 مس جل هاكرعىا رع 0

 ْ لاناطق ا شتل ذنازط> : انس اطيل ضانمتانيزعان لتر اهثيلعمإ 21017033اناك واشف

 _ || نانالا غل دارا جلخ تمل انش اذن وللا طعن يِلظ اشم قهمرعانا سور تبلت[ صن ال وسر دييجلع شل“

 ان لازرارلا4ب نعيعب انا عيز نك وتغز غي ةساّيسب هكلتلا لوس رمي لعءارحا ا نؤنسيؤملا ابا اورظناف

 | ذالوتيكسومل تاع ذه التت لوس زرنا وشر وكب يكو عملا اقفل ضغاولل عاو اق | كيللَعش ادن اناناس

 لي ضيع رغم نو يتدت كر وسوم ل تاع ويدل

 را

 مكلفا مثلا ل سفا وذ جال الغز نإ لوم انج تاكدتاهلل يال وع لّسف جال اول! الوقي ل خليلي ممجخو :

 | ل اناث الَعْض ادع از عر ازيا زجر دو نعد ]زب ازعيسازالع
 ىاغنلكوت يبلانا اكلنا هضاب ادد يسود لشالتم
 ذل الا لتنمت_ كابات نلغانت اناث اني ذا اتادشنإ امش اًجلن انشا رعت اريعوال لاف

 كالا
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 وهف
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 7 اة سعب -
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1 3 6 
 هيدا يضر ردا راك لا 5 0 يللا ِ ا

 |. اةيمزع جا. اي هزعإ ذيل لو نعال اضف نخل عز ع فوث عزي اتمل كرمي ءاني ثم اثاوقها انا اًيأَ ]|
 ةامنبح ياناس اننا اك قضيالاةئآل كون 0 4 اخ انصأ 7

 . هانا ايناس ان للام خلتنن تس اشتاك كراك ا. ذخ اجد |رانللَخر خه اكد ءءانغقو ءاذاانال منهل انس ل زع | ان

 تي 3 واجن انهتعنمتل اًعرعإ تدلع شاعبعان لكل ان قط لعد انجن عريس ل ازجوسو“ |

 ببعر# دنا نم بج لع نمل ١ (5 دانا اممتيد اني د الْسِضَدا اء اساس انل ل انو كبي انناخا
 لو وعش الساندويتش اال اس لانش

 ةَراقت دع اتوا انلف صان ددوذا انيرانجباذ ذاولَسول اهيلع غصبن اجوزعهّْد اياك كل دعنال اة اتحضص 008 |

 52 0 :ةنازتانل تخش عسا رايات اننان نيرتورل العسل عجب مش
 يور زمر ولا تبل لب نقلا انين اني طوماطو ]هش ها ننيزملابب قلب ثان 0 رك

 يلع من نع اكلم اهَناومْصْر رج عنا ازعرتس اسي ل اهلا اونممزعيتملاو نب عزعزجنع لعلا

 الااهنمرم اهماخز جول امن حلالاورل هنن لوتمرس تل لضنيب ونس نرق لوغبرس ذل لضخ لا ادزجلوفيرسانل ضتب ث ١

 لاي لوغدخ [ك ريلي لو انتا هيو لمان كل اذججل عشاق رك نما نخب يب ا
 ون ب لضناعتيتريل اددي) قا امتبلعتبشمال ا اضم خا مول الرضخم انضمر دعا لعل اني تيم نعزي انك

 كال : هلك لقيم هيا نانا 8 00 اني نائل غمجو ال ) تيم لعد

 مكاذعش العن امزح ىلا عاتب ةدادذ نخل ل اربع ريَْسحلا هقانلان نص عرنعبانا غم /نابو 0

 0 رع و سنس زنتان نإ ان ا اولا

 اكفوزماخادا زل مكره انتين لن امنة مل تن منقار ءزكم تانجو تاب كلفت نيل اشرف شع لس

 لبق الاخ رسإ لوصناكو تدلل قئاشلا الالات اهعتفل الوقيان جاو ناكل انه تكس 1

 1 د وسم ميم نجلا كوول نيالا | 5-5

 | تيدانلذل اس ن ااه طانلطف عشب اطل كال ف حلاو الصنم اقول اه عشقا نعي تعم نعال ال اتناورع
 | كالو. "شل از ن انزل جة طهإ دم رككرج كما هنأ لهي لضم هاش ادن ل اكن اخن خان جرخادق دل اذار تشل

 (راغذنيننيجؤ لا طول حلوو .فكداذاناهدولا نونا زل اهي يتق ينمتل يداوم ابداذ١ الر مالالانم وذ
 رقما نلمتدالا ماض نادال نيام ادع طال خل ينزعج يزعل لع تي نييذلا اض

 دسم نسجت اهب لضباذنتم ا نوب نال ب نقل م يا انها
 وتس كلف ثلا نذل ثلايلرطتجر اكلت .ةيطخ للاخ بزيد تل دبع زيت عزز مسائل انجن لمت

 ايش ام 0 ل راو هكض 2
 |نغل اَستاؤلا بع حنا :«ا] افرلا ذهب ل دئيانى ناكل انرعبل اعنا احا افخم طاق جعبرغب

 ظ طاسة زعم دانة بشي تينت طوابير زها خضع اضنلغنلاةنهأ| ادم
 كا (ج توضال ضف اش اومن لل ذة عض 143 نكات عسو ماشا ننقل اش ليلك ادع لات ل اتنأنس اص

 اًةقدَب اعف قفا مج نه انش اطبإ ضن زيزيتن عش ودرب قديش اناث م بيتر قنا نزل

 اهم دايت اًنأطاس اولا نمل اهغضل اغتال انآنتنملل ارتلعل انغةررخماهضتبو حلاو انا الطف

 | لل لظا ةعاناطي حل ]آيت ءاغل زذاذاكشاذؤس اسأل عج < ري

 | طش يلوا اويزاكو تك مع زم قاطمزعت انولوتيركملغ تان نيل تس اش اءومت سس غر هز كت لتي
| 
 | ا
| 

 00 !ب لعا ةرف للون تجتيتن 0 رو و 23
 | زديس عيدكم عبير هديل لعرو رشات أكب تلاشي ثيل تال اياها ىلا

 ودا 1 2 دوو وللا كر "1 0 قل / 0 3 27
 م لي 7 ل 0 .000 ه 0 0 : 2 0

 ملا 0 0 0 0 0 0 0
 0 أ

 م



 تدان ل ا راس ويسعل

 000 0 ا للا ودع يو مو ل عوار 0 ا نا ويقف“
 هب نر عا راهو 5-7 0

 0 ا ا م +
 - 2 - رس ف >> ند >2

 2 7 و » . ٠ 9 .٠ ل مم 5 6-5 تر ين 0

 م 4 و - هل <تمج . َت 5 ب 0

 00 20 كرم 1 فرب )© مني ج12 1 0

 عون رمل امام اعت يال انام نكنار تطل اتجنن اهنا اء واما نش ا ياذا اةيمنغلا
 0 و ع ع طل

 75 .وهرتبلرااوبز اوين ل انتن؛ بكا رعو كم 'جونمل اج ف نواوس منا رضيع نييد تنال الاسك هم

 لمرات ش اجاب انلانالاةنايلط نير دوبد ديرب عريع لناكن النص عو سوم بي جنت وخ جوس وح اه الا

 ا 5 نير ااهتخن از انهب ودنا 5-5 0

 ظ راو شردتشا تيما زو نم هنت اكان نمكل حت اهلا
 ل ارت ن0 تدي ه هاد ىف نعي ذ زبن 3 ١ لمع شاند نعبغر نقهنخلل لفعل غرزواو كعك

 و 0 فيم لا نا جعت دن لكلا ًظ ءالخا اومرحا اوبلاذاواولَحانّبل اياواطو دكا اوهنئاذاهلانؤوزي نذل الوفى

 يللا وطن التالق كلب مج «نالطمب معن ب امر كسا عّوتلا ةفاوطل تورط اد اختل خرج

 ال ماا ب هلل بجتومدقسو حاملا
 00 اين كمل امن ل ل

 لفعل اهلا رك شن ديت عفاؤطل اكاد ثلطتم اهل اكان جخرشف نيشان! منهل انها

 0 ايل هوعزل سل ان 1ث اع سادتي لزحنر اهني رك اوفض عموم تسي رابع

 الف بيكحلافاس نوكمن اان انْ اهيل ]جلف اذ ملا افضل زى عَسَو مهر م ءاَنَمَدتعنِنحْتِدٍَصَو ثيل

 مشاه يالا اههدارذ قعركم نا ميل اضن نيني ازعتم . 5 عوف عويد عربج

 انسْإاي - نطواع زم تادخمل افا الل اغفرلي مكر 11 اواًمنَحل ابيب اناطْ عوقب

 لانش ن ماكل ا» ا ا الزكي مل كلل نكن هاذ ادن اهم اف نيررع وج مدع طعمتعملا

 كافاشنالهسملا ب نري منت ئرفويب وعل اضف تاركا [و خاف كج ةاو ننيتنم از افاؤلع
 200 ا انا وننزل 6 تي هه راننلا ! لاا تلا فضح يخي ٌفاطام

 تللذ مضيف هدرملااهتضل اسوا لاَ اطول خزي م لاب[ ل عل ازكشلل اسد اسكت جر انإنا
 تنل ضنا الع ةددت او ابجي خاو عش اهلي هلع نال والذ كلمت كلذ ولاسسدذ ل انضالم تل شغ طش اهلي
 ٍ اطعنمل اراجع انا اساله | ل اطهل ورغم اناووهلا ورغم ثنا وس ل!ايلوَسحا !انعبترل لفلم ناش اسد نإنولع ظ

 لا اضاع نينعتو اضن لعن اهب تهدف خيال ل اف كبل ا تقل نظن سان ذالإ ف ةعيترل لول ضلال

 لاسم لالا كلر لان: اننا أيس ىاطغاو عتدج انوا فل تضل جن عن
 0 العش اربع ىاكلخل اةر يجو ارعراةزقطعارب نكناؤن نسم سمي ياش زد ن3 طتض |
 ءاعدد دهشالزمّمقبت الفوج إن اكل لاما لكن الو بس م ءؤرملاو تاما

 بالا انلغز مرش ايجي لال اغلاةتاد يطا بجي وبان
 هتهاد تللحإ اهم يغني لل لمت زخاغل انالل كتل تقم مخ اطن كغ نر )ناطن عوج ل

 ضني ا د. تشاهدون يدا تالا الك ا
 رع هج لجل |! العا نع يباكتلق لاعب عشب ونجيب عصام ٍةومَع انوي تيمدحادا

 غضا صحف مل اوبل اننتل كلا انالانعل شل ااؤم 05005 مالمو
 00 نمش كلطب من تعتم نال نإ نافعا مانيب اكل ذعش نعل هرصع نالت وس انج قلت ناكتاذ اك

 .. |اضأأ بع لإ امذاريصتشل بانه الب فا اوت كنه اكد قرا | ]هاج فشلاو ناو ةذم ريش |

 اليت معاذ اجاب رمز تما عل انفرم عل اننرساتل عامل ضف الكلف ل انوش هزاز نغينذ لبا نعيكهاتا |

 هر ا
 كك اللا



 هَ مكر لح تيس تن طن كس ىلا اذ اول ولم مول لقال هن عمت فطر ثاخضعنمل لل اذ دنع طب ىلا تام 0

 انما جنلاانكتكملاقونجنإنائلاهدلإلال نانهليجنلاانتلنعجككن عجن تلة ربع | ١ 4 كيس
 لغم اننانانعلىتلااهتلفذيكتنضاناختدتاز نوت الا ك؟ماقانانءانانجبه يدهم |. يك و ا

 تزخر جرب تل جهيظستج لعل اانا اولا نامت إافاطوركتاؤعهاذانجلاتدويموبلا |. لع 2 ةتسجر
 الو جالب تنحل خاف ياكل وريلع لن ]نب نعش المخا المعز سس 0 0 2 “6

 دّضااهمانف درا حل تجد ود ناكانمادافلطم تيخزةلسشم عضل ادن نول اد ابخالا نيرا ذط يب ف ننال آر ا تي 7:

 ةئالنو المتنقل اءاطنلا اهيزليوطل اهم ناداني تراسل نكس مان عج تينداسلا, منها عن تنل نم | | نحمس
 دفا حلال جزل ازعل مكساج رام تالؤز الب نر مات بتامان يركع هس كل ا ويصلصا : 0 ْ
 ةاقاسن ا ا خان لقن ايمجيزم اما مسي تنل ١ نايا عسل نق ننام العن تن اكان او مش ان | ظ 3-0 2 ١

 دانس اينازةلنساووي تانج كا ثغرك ل لإ محاكي اضجملا تي نكت مااا ام ا يي

 | كس ام رةنال ردن | نع ةلكوا تار انف ل ايا بانل اطار مداطنتي ماه ن نر عن بالا امنه
 ظ ا ل 61 تيسناب خردل نطل قاس ن تيل افد |
 أ 1 ل الاوان ته :جل اذزل ناز ضن ف خاطعنلا هن كلهم نك كا

 | 67 زخاونلةال ) ان تجر عل اضف ان هني نمل ابذإ 0 اال انا

 هل تشل اهمال لع ادنعو نحر اخره ؤغسةزغ نايو واتت انتنل ١ هوك نضال نجوزهان نعت كركم ماثا | ا

 اعجز ور دا جضحفم كت عوج ا ضفادء الث تلا ؤهتىارتشي
 ع نا دنعمي بل زفاف تاع غيرنا ذاتي ةزغ تنين اله انهااخالا |
 اجعلي جوردي متع متت كد ةيتجت كزمت ذليل ثلج تكن قير ااذال نازك ادع

 وانو 6 خا يعم هن ىلا كلف: ن خد ةنتادشع

 اكورد ناهس عتيتانان ده تاير دع لطم جا ظذن ا قرجلا واذا اذإ)ثكايلَعش اربعون اد اكلة أ
 |نسالف يزئانو قمع تلشنتس تاخد شفتن تنام تك ككل ادب بجز ىلع عر انهم مرح اعيَج رجال سرع ا ا

 ان! قاب كك ونعل ”.مادرتيل ضو ماو نان اطعم هش تع جد و ار امك هرمع جال لنن كاملا

 | تام 0 ا ا
 | رعي زلال ن اماختأل امن خل دق ن اضم ش ف من ا ا

 ول هع ا اهل ان 2لاَِْلعْسْل ٍكَصْس !ِإوَسَر

 11/ا تعوم | لتقف جف قنا اللا ذهن الق مدهش ف لعق ابجي فة جلقفا زدات
 3 وو و الا بعس عقل [عيكد نب ظرب نيله غوت 5 كير واع
 لالخ الزنك لالالالا فرضا لابو تح ف ليديز عن اغتش

 | راكم ض وع نإ لطول لافي هداك ين زد نمومفككوتد اا ماازيجن ا ضان ازكي | ان
 | تغأك انيك اعش دنع ل عيضب لإ لاخي نانِلَسَد مايا عناكتتو هن ورعب يوي زياد ناومتجزعجوسوم

 ان سيرسزجو فس هصاكا بظر يعش لدا نم فالعين لع ازع
 ١ توعئادز لمان نامل نادل انعركمي زماطتتانانج نغسل امون ان عامألالو قزعنمان

 ْ كانغ وعش لونا خالتش سفران بالم | جهان اماسي دال |مضقم ١

 050 0 ع ا الكتاني لذاك |
 | كر ا جاك له نك ]نإ كل ذل رعش لونعتلا لاف ايلوفمجي لعن رجرعم احنععدنلا |
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 6 هه .. نع 50 رم

 0 نما يديإ ا: عت 26
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 ”ءثاذو ن افسشعنود:ةب جاو عيجز مالم نوعنرادر نامل ينال احلل ةدحات لقال انؤرعةيلعالو تنعم يدل: كلها

 ام بخ اكلال اون تلنعس وم بِي انو رزيؤنو املا اهب علتملا هزيل ايلعاهيوجو يئن اذ رلابمذا كل

 تضاعف نكي زن جاخور عش الونل اوعنمتب نال ضيالل ان ملا زمل ااوعنش اعلم ناكل مالا ملا اهءلعع

 اص انشلف اكلم نعمت الزطذ تلفل انراخل الوطن لزعةزادذ نعني رعد ان ىف ازعدع مي مز رجلا
 ناموا اذاكر منمعنراو نام ند داله ان ]كنتم عت مايل عري كله لول انمار غد تاغ له نكع

 1 انم| ناد ازرع عوز :عوضلازعبت تب زعم الف كلذ ءاذو له ان اكنيلكو ايالا للف لجني نعوهضدكت لحد ودب

 ان دي ب سرح يح ا

 ١ اخ أك تالا نا احلا جا اهلا كعانن ا كرا ذم انمى ازغن امهعردا خيه راعس لنبازج ويشمل!

 مجال اتايماقافال انابيب طا فلان ثلا ميل ربل ان نيمتمتيا دكر توزع التم طا جاع

 ا ةتعامالوني عن 0 ٌسسانل لون اماوغب كس نمل اذ جاله نياتلن لا "جعل افنيلننلف عتق !اناهشادكما ا اها

 ارت ركز خلع طارت نادل[ سد نايل عداطنع عب زازج وسوم بمب ءاخالع نعي يذل الوقمدام اوال غش

 ل اكيبلو دل فاوشنتب نامي ت اذار اوم اهنا امك اضاعَنضي اكاوطمنض نين تونس افا اذ كافاهيب نّونط اذل ناقل
 نط تي نعزربزعد اذن جوتيما يد بمس اذل الؤنبام ارض كت نيل اهنا, كوله كيان دنقلا زتن وب

 فال لها َناكن جارالله جن كل هزل شالا :؟ياضير وت تدك اقل انؤمل الود محي لوع ناذذ
 1 موو وحو هبرءاقم لعمل نيوز كتل اطر ون لعيل غلا اميياطتناة لاف :كبزهاو

 ب جاتا نبا اماناكئفيتست اجاني الإ ؛عزكمر داخل |اةلايلمس اهبعوالهلاقيو

 لقب تركوا المت ذم انا لالة شانع نعى نع انس ند اربع خب + ركون حي لجل ءارل كيال اروع

 ونجا محع عد بلعنبز بو ومعي بمب عنف ن] ظل ندد اكن وزكهلهاعم ار وعنكم يره

 ناهتنالو رشات نيتك ذك ماعم ناكداذ ان وسد هن ويس سم

 زنضاكب ماقلت ل اقر انامل اًبملَعاط رحازعر جوعا نم كل انهن قعووممنسانعلا تب هب عمت نالفرمتط دنس فان

 ملل ريشا تح كيماغانعل اهل لل لع شادن لعز 1من عن نوير يخل ارجوا سم ٠ هكتلماذإ
 علال نامل ادد اجازات لازإ شل بلر ستمنح عانمزغن !لتعاش 6
 20116 غش ديل ب ميلَتلابتوتشلا مز لالضالا ءاشاكالش عضو ِك ا اهتنعبغ

 لهل ءناونصنعزأزملا أك نيالا مس مايل ةزكمرم ايات 35 56 3

 تاععزا انام نزل انيفاول لغم م نمفادكم ىلع انام زبخيلاننسكرنر لم ضاعف

 اة دز جوموم بي نال دف كوابل ١اطالا وب[. كاب انا ل ذهن اقل ضو نزيل كلذ
 يس 26 الط دج ين ر كلل: لونان يلي اان اسالاو نيشان نجل ادع ]ملا

 جا الاسنان > لاي )اانمالاكلرتيل كال خر رعزل الل اهتم السلا شلش ريما
 ا ع اير قاحلا لف كلج ل اقف ناني مايل كتاخالذ
 05 16ل اذن عمل ل اهنعنض انمبككت رب ازعؤ انلنغجتل انيونن 3! لاغشإ انذ ل ا

 ضر عزي هدد كيب انعم ارو كنعد انردكيلعإدل اتلنإنولسوملا الك النعم شالوسرءز ايزل عم

 لخلل جمل انضم لونميف ذيل ضاع ذك ءقعؤ ال لوقي رة شل لون ايلف علت ل اهم صلب نزع له اوخا

 كم ومب ئملا, ير: ماه لعل ال ل انه خلا يطه هنا ل افعل اوي وشيركشل انه قهرا انياب لف اذ اذف اب اضصلت#

 نانلن اككنانال الخ جن ا خان ايو اوزكَص لوخا اخ ( تيرم اب سجس سبا هدزُما

 انهن يه نزرزع ا: لا نضع لكل ايام ام ناك خي يلع الن يذلا اكرلاكتلازإم اهات, نعل

| 

- 0 



 0 * ىل)

 ل اي ل 1 1( 2 0 0 ١

 0 2 اوف الس انتل كل اهم نيعنمتل) كلالؤلا

 ا هما لب ا ال 0

 | يس اتس ادف 00 0 0 07 10 2 0
 طاش الا نمل! عتماالعل اهلل العش دنع جل عر خب نسنازنشر نم ها كنوع رضا اس 1 0 1
 انامل انة مافنتل لقجع خصر مات قس انهكوةنمنبل اوطزكت رخال ةيرم واننا زيت ايهم تذبل! 0 و9 8
 يقتضب بهن اكن نب عنانس نبتة زدخزعقس الزلط: ا هي ريك عع 7 ا
 موز كت تول |طخانانعس نويل عضو: عمل اسس انين افاؤط ةنيابل (ناوطا شل لحنا انش لكم ادنع ا 25 ١
 لج دانب يدون زعير انيرصنجز عا ريخلا سلال زنوج زم مئيبلذلاعطقيد وللا ما - ماكي 3 22 ا

 اةنانبهويلمجي ةرالت و ناس نكتالاك يشك نزيل اناطاش الزنا فلالملف | اإىل” ةيج ١
 اهل ايمن انكالغم كنا ا انوزادزنعيذ ازارعم جانا و . 4 : 0 5 2 |

 انزع قال مل لا وين اكاذاغل خت هم اتتن لي يؤس بج :ةءانلانلخنةنيك1اكصون جبل طفاظانانجاهشافا ل ع

 له كرس اطير مها تال 2 او ا انغتملا[تنلفن كه! احتل ساألا .راك 6 < . 6 1

 لخير لن دلط نا هيوضتةزعه ناز تسون 55 نامي تسيعئلؤغا اوزيل ز زها جيأ 0_0 ١
 ره رخل نضرب كوز )نياكة زلطانضل از عتت كيل ابن اناوط لعد كحل اقبالا نون راذل اوكي 0 0
 افظلكوهنيلابذاولو:ِلعَوكحل ذايب اتهن وكلت رانلال يكل الكمان عج لع اجر ازيك لتنلا [5 كملاذائسنالا [ب -_ِأ ىلع 0 همم 0 <«

 تقانسنب شادن عزع رخل از لرخيب انعلج أك تنل ازطوطم درطالغب ناؤطو مول اوصل يؤ ىغتسو مصب !ءاقمدنع
0 

0 0 

 ؟ياعم حجل
 تكسي ايناوطن كيزجل انت وب نع ديس اكالعش طعما 1 7-00 ع
 رف هر جنان الصف نجل عويس انساتا ةدغس تيبرفلمياصكلاب تطل انظحأو هم َوملاواعنكل نع 0 8 9 5 تس

 دعاكم وْتيِلاو اوط عدكم ايهاب لن | ةزوكمال ترافل اقل نشيل ادعو لزعر اتزي عن اوفسصْرع 2-1 4 نا 4

 كيبل فاؤم ازا نانو رمل عنف مأداشنل اذاؤط ومو زخم نااوطو م جمل او افضتا زن ستوب ماتم | 0 نى

 كاد عقلي تلات رعت نال البو اضن جن خل لش ادبعؤب ال 3: تل زب نانيس رج نس
 وسو اناوطؤل عزل "اهلج رهو سمر مذ نموا فضل زوعسَت مهرب ماغي نع ناننكو وفيا فلوط ” يدل 2 ٠

 ١ دنعن اًمكرو نوبل |اضاوط لفل مزمل اا متري امافم دنع لحكر ثيبل ا,ناوط]كرن ع ]ضو ءرملاو امل . ا 2 ل

  0نعل لنا عويؤم بي د يضا الد كه يجون ءاشنتل لهو طوم و زارتل لف لفاؤطو 1 ةرملاافثتل نيس مهزبأ م

 الالف إررنيل وتم ااه رش عرار افضل نبي نرقيعن] طن امال انا ل العماد ىف زج و زعم اجنع

 ايا ثياب كيلا ضاوطو لاء اننشل انئبدح توفت انن انجن ذكر ةولَصَو ثمل اضاوط يلم تهاتايسب
 ىو ند ناو هيئيبوخ نير جام ماذس + زعطيت ل اهشالاو تطفو وزشادت شاف ول نا يلج الوم 00

 كلتا د نؤكنل شيد اضاجا عزل تنل افءانجد انك ةطافشل ل غن ضيندابجتاتلاز يسعد ل اهنا م١ ا 0

 اما نين قنوكين ا انئطنم نأ د تك ازخاوف مل اذاكر اد خيم نير اوضل )علت ورم اء اصل نين نذل تشم اللا 8 0 | ا

 انس نغيلو ملازما انتجت احا ذئن اهعنجب نادال ]ذل الن داو مم ايهاب اًمقَعماَحح الع 1 ِ 1 1 2«

 ةلونم تسلل غطا لاتنن طوعني كابول اداغا نية فم انياوهزيذاةنج كل طلسفتيدتلاف ةعدم | 3 0 0 ْ
 تقاويم ئىزلا نرافلالاةل خل إل شادبع ف لعر اب يليضنل لباني نغم نابي نال خط رزضجاكأ | يج) ثني بل جل

 . هو ءمزوعح 5 عز 4ص ف 32 هد لصوص 2 ِ 3 أ : ١ 0 7 ١

 "مساع بل َداكتل ا طومهو هز ار. لذاوطَو ةورملاواعضل نم وعَسَو مهزباءاقم لنعن انقر َوْث يل ابن اناؤطْءيلَع سك : 0 ما ظ
 دحاج عبو . ً

5 2 1 

 - م اقسام ل“

 هي لس تن ظني جلا <لح ا 5-6 0

 يل ىف 0 - 0 أ 0-0 0 5 دعت اي 6 يقاج كبر ناد

 2 هت هيه بسير رسول - تتش
 56 يفخر و كي ه7 0 دنع نعرا تع انعتشلتلا 2 0 35 26 - ص َ

 --- 8 5 3-2 و مر 0 0 7 | . يس م 0 ٍ 9 6-0 7 1ر1 5 ا

 2222222ت-ل[ يي 222 كك" ل م ل م ا ل بس يب يبس ببي يععال هايس جملا



 ب بوم سسسج جب حج عج عج 0

 0-1 0-0 - 0 0 3 دك ع ١ - 1 جرد ءاكنكي

 2 ده كم هوب ا لل ع ا هيب يف 35 58 00 نع سا ا ا . تر يبطل ل نا اكس ايلا اك كس
5 4 38 . 

 ٠  5ظ تنل زكر طنب يبلتل ناعم ءاشايمعل هني نادم تنل تولي مول ةازخل امال ١
  0سرد اهكند اغللرسخم دق نخل اانطه هت تشيل لذ لاق د ب ع ءنيلثل (ارطإ الما

 :لئل اج وياشلاو زلال جاف تلد زوجا جلي! بصيشتيإالا دري )نان كلذالجوت ةنينضْولاءفوفول الق هز انزل فاؤط

 لو نا اطال انحاز كه دد انما فانا اس
 لاف ةرارذ نعن اهلرع انثو عز اناا ميفنل لعدم اانطهزيكز لراؤم اوصل افؤرعالرل جال كلل هل ته زز /وضصتدذ

 تع أكل( دحام جلف انشق انس تفاظو كوالا هند اذالويإ لايك مجاب نعمت

 لينا امن ن الجيم را دافضل ل خت يؤبل فول وطب لو اوما ل انام نعم زنعمسب ىلنعن اكس نلت انس
 برق عؤانع نبل عموم تسمم اعط ولن انيالاهم ملا مل نغضومطفل وخل ل زمزم خو طلشم نع

 هع اكل كدي للم 00

 ٌرَضْكرْمَمل الخوذ الاف تل اياهفجب لفت جزع اوه صر وسوم ب 200 نوكيرسل لاذ وذعنم

 ضل ماللزنا انقل اًءاش تراسل هرب ام افستمل هزم طَصعش نمل انتل لوكس ةْثيِبل انت اطف علمتم
 لينغبت انشا انثنالو لاش اشباع شم بع هل ضان امم جافة ةزلاذ اال هزل ادجاف نلخونعمل انالصنلاو

 تان انزل اءابنامافطان ان نزل تزلرغيندصن انناثا زدات جزلاحاو (.بىشل له ؤاشلا
 قضاونل نينا لا هدلومم اما نعت جاوب اهيرتيل استاذ اؤطّنا اني 7-5 حاول نسال جرم ةرلا

 باو لزعانس نرش دنع عز اوف ضزعن املا [كو مله ايان ككل المل َبوض!خزغنل ليلا وانالاد انخالا
 امو ثيل |باحاداذاؤطذ وطن احد هوما اهتضل ل: ء سكني مذاطاذ ايزل اقنلوتم عام رجل اف

 نياك ناينالا بجانب دنمولف نازطلاو انتل داير ةهنإبئايان نإ زنا كيت عو تقيد
 63از مهن مهزوم يف اند عتيج تع بالاشمل فانكو ذنوج نود :[تنلافاؤطزغ
 / كري ناعما نيل نينو واج ين د ةفوطو نشا ١ ميس سر ماما

 ميل اوف مزعتل اسال انش اجر سعاد لزج بخ منارج زعبل ازبار عد جل: نمح بي حان ربل مي رعان نصا ضشبزغ

 لخلل ليعلال امال نؤمن رظمانل ابابكل انوبعي نمنع جانب ذع تي نيج أك لاثءاننلانازط
 اًينلاناوطاؤم انهض ذلوتلاو ملا ابكت لالا ايو عنج زل انما لعداشنل لف اوط اهجانهرعلمزلو لاول نعللانب
 25 راغب ايل بعت نادم جطاخيطل لد اننشلا تميت آتنا ا فاؤطاجانج ]عر تيلف حلال اهي عت ذل اماد

 ”ةلنزتهزبناومؤم بسب ىفئم عؤتلادنباشنل اذاؤطاناللئاتنل ذاؤط له مرتصق عفو ف اطنخ ل
 حتما رننإلنن التم : مسفاجال ١ اف ثعن لكس مدتبماومارخ اء نقود يجن اطبع ميمرثع غل 5 دالبل ا

 ريل نرخ أنف انمندعال تلظن انهن اكل أ شملت اوعإ ان ل اهات لفاؤط اجامل عةجزملا نما نعاس لومتالو

 اياها اهب تكك ارجو اقم دفعنتضئتنانزل ثلا اًهشا نم ناريس عنيه كتل ره واش ور يغاه

 2 زيمر كتل ؤنزرنللاظخباراونلش تنال 1 ف زرالادنجنلبغمم نيب هز واتم الج
 كلةخت زجر كاوا اذ زم تامل اذ دج نيالا اوما ملم ةطماقألبلا
 كيال ماي نجكاس ايها الزجل شل كيب از ومرعل اهفاهنشل اسي بخ اورجشلاد اع

 اص ان اناره لن مزتزل هند لوو تسي ري فاس 0
 00 ا نزال دانا ضان نهسوشما تري نخر
 2 1 اضاف ةدتلاذا [ططعد انناينهتل فلما الان :اولج لعل ل اظاخنل لذاؤط لولا
 3 0 تنال ساكتين لن افدالا لعل ومن غال جوز اد
 2 لس عايرتاتنلا ءاشنل لماؤطر تيل ل قاف نوب

 -_ الش ا ئي



 نعلن ان دعو 0
 دارا ءارارإارمل . عا دول

 ِ هل هس ادا

 0 الضر ارا ا

 6 هل مارعا |

 اولا قرشا لاو وزو ف ْ

 تاو توا ا
7 00 

 الو ريلبا ةرود واللا |

 7 ا اهذ زحل ا
 نّساور :ق « اعمار ١

 ا
 لسجل
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 ات ماب يال اان لالا قداز تنازع تال ارب غال هع اوت تيم ايل ح اسما |
 يس ست هن 2 دع كا
 تالين د |هلفزل او الجوري ا اناث اياك هش ادب عىل ازعر انتنبامب دش ورجع ميا اضم ريمزعتلبل منمتملا

 5 عَ ةيملتل 0ك ت صاد اوشيلعرابِل ل املا دن, ياست ارجل مضغ هدضقف نوره هررباطصافامْنْيبلاب ْ
 ياعسل 1 لتلبي نم ال طل تز ماندي كساثل طن نانا خباش لكم اصل لحن نمار تا

 وللا سرع أب شب ديما: ]غِهزْشِتحن نايات لها مالاب: ميزت تنال لصوملا وس

 زل ننزل موقد وللا دنمسا انا انر كيكه نعل عتتجلا أك نضال قمع
 حاصوتسفلابو لندن ىزج عنز كلذؤنن عوهرتجباول نمل قاف إطرح الناس ل هبل رع نع تلا (ك ان

 تفضي و١ ير اخوملا ةماعلا علل نعنل ىذا اذافزحلا |. ءمنض رغم سلال انإ ل ايلعشد ارنبح لإ تجّيصب لَ
 0 0 ار 0 ا ا

 0 ابالد ان طلاب لع هلام عبار عانس قتل عرعد 0 2 2 مل جاف از أوج او < فقمأب افضل ةلعش ا لئكذسال 3 ركل نك ل ان ذولا عريف اناكم 9

1 

 2 انك
 فجانتن نعل اكان ناداند ان اهناهع طاري عنان نيشان مزع انفال دما 2 00

2 

 0 52 0 انزع

 غي تدلل جهلنا تلو : ال ايلعش اهبع هازعن ايل ازعزل ود اجنعأ
 هن ا[ لة خرند اسجد مير دانى اشااهيتلم نختم عاج يلخ لا دزداو كلذ

 هاو ا سل ع وكلا كييك امزد جرخأ ا ارااذ ارو ىلا نا

 9 نزل ا

 ظ "دن ليدس يدع ضنا

 ضعلاو بمص لود |

 222 ا

 ني ارزطلا ا

 لس را ا

 تن م وسبع > موج جم وما و مبع + مس

 0 ب 0<

 ا كون يلو الار شعل او ا

 ا

8 

 ظ

1 

 ثمل طاح اجل اعدمضو المو اضن لم |تتلال العال مزجت .:حاصبتسالافواهداذادانا مشل عرضت | اص

| 
| 
ْ 
ٍْ 

 لدا تالا تلا وواجب كك تدعم م 0 هس

0 

 الوقار ماع اعدندرشم لخلل تاع دان تحبه اهم طالع اوان طيز معمم لن لل اجت حلاو

 0 د ط تبع فزع عاخن مي ار كوز د هذ ورمل [ لسانا فل ان وحول اد
 ذعر مزج اود وا هدول اون جاهشان خاشع وضع ول ا

 00 :تقوريلفملالءاناع لنقول اًضلهَم فقعاناو كن خللا 0 محب ناين وف جملا

 وفن ان املا اوهبا امل غلف نافسشيزو اخي ار عمان ذو اب نخاهد يدل املا 0 جبس .ت نعت ن ل اوه نان أ

 ليل الزين لن يدم ؤ عضال هنن طلسم ليز ندري ان لق: ل ازين اوفي ناتحا أ

 امرت لا فاسو دعته متعل فيما ل اةشل يلع دبع ف زعم عبده نوزللا ءور .انلا جوكر نب نا اا

 انك اعد داكن جت ةنشلاود: وزان اكتالا ان جوج مئتي ناوتربوه نعبر ةاخل لقنوك- 30 ْ

 دمروا اقم افسنزم اهنا هاؤزح ةلننل لذ اهلك ناقتي رع شلل تكل 0 نالوسَر مهاويل 2

 تل ءافلضلا بسب ينحل ذاع اطل لن «عجب نادي وهدرن امهات اعوذ تع نع اهمزخا ءالضألا ا قرم عو |

 0 ناو : زن كسح رز انيذإلإ دش 2010111 ب ووم

 نت اجبو لفنان ل !: نشف تلوم ال اسئا انبانضاضتزعوس واتسب ساذل عمت نزح عزعن وتيم اع

 0 لول انبي عاضا انين ىلإ ةنزكس ع تم شن دل ناجل لل لاس جاره زجنن ال لاخر انام زل

 0 ا َّلالَع زحل امنا 0! حاج املا جام ادرك لوح امانضرل نا اسد ل 0

 أ

 اناناس 1 ل

 زر ها د نع لاقل ل [ لم جما انرهظي طال اصلا هزعرطط يمة 7
 د للاأ نم | فق فد ةؤ طول اعدام ايتن يئيلف اكلي هلل



 ذعيدآلا [9 3ع هش لوني تاك[ هلعن الوتيل تل ا لعهد اد قعأب اعمل اةروم عز, دوب نع ان نض نب عبج ا

 | نلعب نعردون عداد زنجي نعْلَع كوش لنا بن باكو فات العش طبع لعبا !زعب اوم ضرع

 درع مس هش ةءاكإب اجت شيكل نان ركيتلنز عفش لكل ان تلاع وتتحاو رع جيل
 ع ا افازعنانارعو دلال اعاخب :.:كت ل وحد رز وعالم ابا كانو اكاد نم انضر دص مشب اعراض« كت

 امتع انتل نلابإ كش امتع اغل ارتبط امي نتن انزل اوف توا جتلاَس لاند اهل |

 انمأ [تيسزت زكا وتر متل العلن كلانإ شل يعش الع 1 لطي اهب تاونتمرع ونام ضن زعم لكزشي

 ا 3 هلال 5 نايت شام ات اس اعشرعد لل :ازعنع بيرل ررغشارجع يقع وتتب نينو ايانقينعا

 انما هام ال 0 نان 9 كل رف لح :رانذ نعليج لت لع ضانعةلزرعداخنجش بيوت

 شلال ملغلا نع هش كوانغسإ مني اكل لعلنا داءاكرنم فدذلؤبملا تدلل انيقات ١

 جس . اذصأ| بيب تاناعانئو لمت اند أكدت نضايانفت مدت انانش اتم النفل ن وست اراه تاق |
 <قيح ال 1 ا هوا كمان ال ان طالت ؤرما ل تلغل انثي ةمل تع د تشب نحن يلزم

 ا

 ١ اضإئاور اا دل مويا زككلاذ اذاعل اهني ضرماعي كا
 6-0 نع تاع عل اهنغنعب مخ انفغأو قالا هل اناا نزيدئاناذ عمل ات هشل ل يتشادجع 2

 لشكل ذر ابطل ]عل نا اهدل لن ناو ذبل إذ دحاو شف يا
 ل 0 يف

 00 هان: اناا نم رازلاياقنالان اخ اس بعيب قصر خر نعزنسم :::هاك اج ركنا
 -ةقد تو خن الهالة زموتقمن وطب تاو ينك اء جاهل مالت قوام جن ناوالا |طزو ايالإتسرل 2 27 |

 ا اعلان نمل الماكتوور عيه هديا ضل لضالتشو ةلزاثل ننال هلت ةوو الزم

 نقيم انلاظدا كن: ندم ورا نانا هوت رودرا وول تل
 د لطةو انت اننخ قوركوتعذ يمؤمب اانا لكك دان سامان نعت كس حذانل تع ل ذانملا

 59 .اها اهبل عتلذَو جلاس تزخ تبسم تناك انجازات كيان بنزل

 اهنا لاو خرماك لان داره اولدن اكمل اهانعس وانا اتم ايل اذف راما انروكسشو م اغا يم تيم

 ةقجإ انامل انخارزفيللا خذ وركز مالهم ننام نين العم اخ ركنا كس هانم اف ترا ل ارخلشم دحر

 1 (5ب0 ا ةاعش زل سش الوتس : مود اون ماخال تشمت انعام اهدنا ان نمل ازعل ايما

 ندد ضفيو نإ ض وجل اري مولمو نال او زن رملا ل هاكدا 000 ا
 1 "يدش انا زمل الك ادد لن اذ1 تعفي اطل الضال تن جىتقمل نجا ضالت نو زنك اقلك
 لدن دانيؤل خل العشا تس هان يطل بتم دحيم لسور آتلعسإْيَص 2 روني ! اوس كاطع

 و9 كنص

 :ء ا 2 00 0 كر ع نال ا

 ب ببمسم

 ف

4 

 ع 1 ثوم اثل افهكحازك ق عشان قلطل 'ةجتتل اكمال كف !ذلمما غنا جرمل اورثمانينالعاشيلغل الب ام اخي انئدال م اوهد
 0 0 م 3 9 3 وع كلا بورش اذا 2 دو قود اف شرات لشمال

 8 07 7 .٠

 لعاِلَص طالوسر خو ثقد قمل لرعوت حل تكا ا سا 7 ابنك اعركرججا |

 لنكن زا ةاكتقوددنيأللا دورت امر د اكل طلو الا فيرساتل نسوي سلا
 يي رأي تيجان ةؤنيسلابغ خال انزال تحسس« هيوك
 1 ام اع : 1 اركو تنقض دال اداب عارم جل ا ثدي انو اضن نال د عضزام

 2 ا دهم تورد مخ وا# ار ةجز نون كش انحف ريعان روان ناشر
 1 "ذيل اهلافو 2 مال النانو زتادزن لان رضا

 ا ا رو و ١ 7-9 ل

0 
 00 ا ا

 . ؛ ١ ا 0-0 ا 39 0 يل



 اا

 د ا الل د ماكل طه كك

 نيسان لما ابان نانا ”وزيوكلالضامأ امجارعتل امل اناذن لامر جز وف صن هزع عل ا عدج ارب دع بي مكن 01/1
 © 2 و_ىذ

 لّضاورتجي انرضمو ماشل لهاو او ذزجي اوزيل ء تغزل لها ىنقعل انف مهلياش انس اوخوزنفوكل ل ها اما لن امهوهن 00 35

 «ةيت ا دبع ل زعدب ز نير عز يرد هع نان نوت » عبس هس تبل ال فذن امم نمي ةرضبلارادنتل لهاررايان عملا

 |مهمطعا او هنن اماكضوو .زؤ الاثبات هجران لمالإسورل !ثلعمد الصد الوسم اكأإ

 | لضالاف اهم وا نيتسرافشلكريمإ ايان قتالي كان أ 0 مارمل المال نجا ماشل للمال ؟لزانل از ةرغاضالم
 فقل اويل وسم نخدم تر عاناهل نقلل اك: زيف نغ تاخير ال اني تاجا دفونحئاءد؛ةز/اهاضاول غب
 ْ كلو بياكل اماني نا وونن جئتك داكن ض دكت هاير و كتان اي
 ظ 0 انالخإ# 0 عا انءالع ل اخ

 م
 3 ا

 000 00 ءقاللاز انجل كرم درك عا
 ظ ها افدعلط عب از عوج هزم [ك تيب ةذدد كار لات -اطتل لاورب ممعل )رخال نأ
 | ا دايحا اء كنب اير نم نزلا انهو يضل تول 39 غودان عل حلا

 ١ هويام ناقل ل بال لوا ب ا ك1 تاما

 ا 200 اوت از 00 0 ا و اا ل ب

 ا ُْ
 ن#ياتفلا أك قيل نمله نال نا ناش: :ءٍفارعاجتعل انذننز لزج جازع علا ّ أعمر عضح |

 | ا لا )ا

 | تميأاكطسهف دات اكءزناؤانا نادي لاو :طب لوفد اتا دبر وهدد ةاةعذا ربل اج قعل اد يدالعل 0
 39 اذهل لال اويل ادحل نيبو لياسم ارب نتعم ل بسب اعنا د د اهجزعدام رب لير نر نسكن ناوسوم

 أ متكاس اهبعابانلاس ل اقزدوننعر لب هز جوموم + .بب بوم نيرل زعل انفن نازعيجارع# قرا

 | نانا كتي نجت ىسديزعز انه عدم ؟ ا. لضفاو فلو لوهان اطضرحان || هنن لوتيقعل لزم ا/لزع 0
 ةلوكت نب عضومن رعد تلا يي ركب كلو زئادس كرم نتقم نضبل جر موزغ نإ تالي اال اتنجك
 ايل د اهيزيايو كلش راسل هنجر اذان اقل اذان امج ضعب << كنناهفر بلال نوعدا

 | ناييروهد ثعبلا نما وامثال اع ىفاتتعلا] انوي كل تا ع

 | هحاووغهط سو ويل لنا جويقعل اف! إلال |بورل ااع ساطصمم لوس تؤ كاع تامخا ل اةرعو) نمد ُث 2

 يلو هنتسلا مقال عج ل ع ل اك ضاع تم

 انشر زهلا انح نوكياكط طل ةعيسز هما كيلو نخاع تلا انين الها طور غ فعن اذ الب معا

 2 0 ءاشوب طعن الخام خو ”[ةعخ ائيادد ق
 | ءالنااهتمطاانتس وم الزلال: بل طول! .انح ناكاذ ان يندم يفرط ونغ ف حفخن لل رغم جاب د وشم

 | نداخعريعف لبان عونوم بيهبرشاثكل رس اثالل افغةزجا« مان: دل لاه لي تل! عمد !هعاباد اغني اسمو ىلا

 | ناب نخنخ سمي انها نجلا داينال زجل ازن انها دالة اعل طوره لسة لا لطمس لييعاجلنل الامل

 ظ فواح شاول وزن مج امرحا أول اك ومال (ةكجر ف كلبط اهباغانطم :اخل لياعمم اعيعىاكلغل امص ىنزعأأ

 5 يس رم وعيت واصنع نابت تتح ان فول ادحازنلال انزال يكد و

 | نولزغم حوا ادة يرل ازهار اكان تكس هيجل ين لت ]م اان ايش امله اتجنن ْ



 م دن ااًهيعبضوا هل ع اهثيلعمانِتعل

 0 ل تان

 ناكل ف انا ل ولسلارج ُ ”ميلقمتبإلتص هنن لوسر محل ل اهتزحلا رخل لو .لخلاي 0 تاج كنك

 ضو اال جرت فكن اكمو خا ءطوم اذافودورص ثنكن تال نيران تاغ فلا نتنح قو نيئاطلا ف ثفب الاف

 ناك زاب لنالشل ارش طبع بالتلعل ناجل نون همنا 5 دكت عوالم لما رام
 يلطف وطاامإ قل وك يق ابكت ثلخم اف [عنضلإك] لطول اه مزة رانا الم لالا ,اذالاف

 نان كرين انلظذ هولا ديوانامادتم رك ١ ل انيك اف[ اي سعف اذ

 لانمئريبلَتلابتفع كر لضم اناوطة نم اكل انهةيباتل اب دفعت كنال املا ا ف ةبرلاو افشل نبتون :

 00 هول تاغ تؤرخ إب تااخااثن القداالان الكي نايس نا

 انانرسزم نييح منه متزيج انوع كامو تسول !تاتض رص شاول اتينا ؤمز نق والالم الع
 قلنا ءانإكل كبل انام مدتع ن اكدغرتيل دا ذخ لا حانم لال اعداد ناو نبهت عت نخ/اوش اذنه انما اذن
 ْ الكيل طن الو نادال ران فرت ةماوناكتنو ل طله ديس اون ا امتلكت تصدم الوم تراط ا

 ناشر ارا ناكل انام 0 ولا ص

 لل ناواشغي نامل ئعراؤكاو تلند نكح لص: هفاكن اءالىرا لاهم انتساب اتو ل هاش لع ضال

 يو الا اكن نمر كلو حوت ن نقم ةرؤورضل ! رحال ئشاشنلا عج راو دمي تيكاشنل ع انكمرمعتلاض

 د وانت وضل ان اناكج زيود مزيف نش ناور تشل نمزنجؤف نئشن انوعرت فاز امانة اذ لال نيا

 انسان طن لهل اهعنضصت يكبر ال ةعارفاعنل هذ ؤ رز »انكم نضج نايل ناس اذزحجلا وحر مسج موف نوم ةددّرصلا

 انيبَصاطم تناقل ءّوفرخاؤالا امهر جوه هالات زلال مال ناماو ال هناذ ثيرغط ناذزية زل ازبم
 َيرلاوناكاذ انل اذنعنضت تيكايينل اًضادن اذ هنا نيم مينصت نيك[ لا تح ريجيني اذه رب عنف تكف ارا ولم

 نان خووطتن اير اهل لود تم راو اونلخ اح اوم اه اوبن اؤآذ ان نقاول],اومفو مخاد رجب اكمل و ءدزجومنعاومزحاف

 ادي مانت ةنيبل اطر ار فاذا#لان دزني نينا لناومسام فانيالشر انهددص| ب: هز اداطنكلا

 هو فنهزعوسو م بيب ان ,انياكيرخاوس تاوطجؤكساننرب داون ايملاذطم جارك انامتي  اننامةناكلل ذى رزعالو ملال

 <( اقم تيب د نيل ولون ايصاشمم نتن مرش اون ماحالاانرا ةيرداغ تن هللا كول تل ياش هنا! ئن اس اذاعي

 ماين ممول نيو تدي وزكتنزاو اجانب انسان رعت اذيس والتلال اتنؤميز مهلا ناكس نيازعركو ازازع

 ا اوف وطن و هوما اهل ناي ثقب ااوفوط واول رول هبل لايجاد اَمَن اكاذ الذ لاةنوعنصي يي 2

 - ميلا مجيب سولار الا اك مزاج لل يذلا حاد ا هنئاف نت دلاخ تنام انهن ازيك تع ريبلقلا

 2 كاي !لر يلف نر عز مننا ان ديرتي ناداذاو تفيزعخ نادال اذان كمو مف دسم اذا ويغير عنج كملخ تت لاذ |

 | ةقلانعو زعلان ندوب زعبل رب ازعيب انما لؤجيلتتاعالخ تل د دول ل عجبةلوح اكد ثفول ل اجرب
 لوف اوت ايشا نان لش الاول زالوا اظقهنداناعشَد اج اجت خش و واهل ضم ذازكب دال اف

 : تيب مجان مط ودكم قمن اوه ضنا ال نضل ريناد ا هجلجعف ةزد ايار مزيي اود لئلا دذ

 قا ةيلنلالدج م1 ورتصنيم ال فوط ؛عرلا انتضل للا جينز ام دن عز نيك1 الني ثيل !فوطتمث |

 لكسمي ىَب ىّبَس يعمل !:اول ل2 ان اضن ال قبالمنملا انزل اناكلل ذوو قرم يجاوز وج ناداذأ ما مات

 ةقايرضكترزبو افياش فال ادور نن ناك ناجل نزييازعام ل ا دكت
 16 تاسعا ازعر اهي ار عراوننمزعوسوماسسب الغنم
 هاب اص سزعر اق ارعج ]شل نعنع اسس لها ةربود نم يكل نيم اندم ناكانلغاٍب د سؤ لان

 7 1 | كرك بس يع -

 ا 0 0
 94 نط ندر ضرما



 _- 7 7 ا ار
 ” "يلو 7 ا 0 ش 0 77 7 3 را 00 : 50

 00 ل 15 3 50 ١ 0"
 ١ 0 را

 1 8 57 1 هلل

 ١ [عل ااذاملات دبس ىأناكت يان اذنه وتتع بيسدإ نزول كسل !وعشاذند+] تل لَن اكاد

 معو لل ارنوب ان: حان عديجت مما عزت ناوفض عنخ بيررسم ملا 50 00

 هل رهن وي اكواف هن انامل اكلها ةيدد نة مااءاجمام ننال نإ 08 اهنِلَاَتلحَت نور طل دعما |

 أ انريصبو ا اميز زيكَم لت تاقيل! انوه اناكن لها م رتود عم اناوْوَل اش لَسَو لاةلعشالصهما | ا

 أ احر وكل ابوننانا لشن لعش لبي كلل نم انديخرعرضن فطن زن نعي طز نعل جزع سه كيش اإل
 ظ رحب كنس! ايم طلة اهني اغإ شل إاعطع نم ل اغ]هنرلغا هزيدد نتليخل !مرجن ارم اور عاقتادالا

 أد 2 اللام عزي ما لتسمل ادلع الصم الور عنم ناكان ولون اكد اكول تح تفاول الخ ملم ْ

 1 | لتغانال رشد اه دابنعتاناو اق الشبان نعلن اظن نديم ابخاذانم
 ظ دو شنل الهاني ا تال نشل اتجنن كل ةدالغاةيذد ند ضنا ١

 | ارنولد ةيتيكام ابدل التت ملال سالص كوبرا اًكنضفن اكنارل انما نس امنب تاكامن اد درمح

 ازا نوني مجيب زيام عا لامن منش 52:0
 0 زيوت عطش بسب غيت مزين اكلافن نانا هز نؤ ارت هند ادبعد ا

 0 ال اناقه ن خرط ءايلكش بع ى اكان لة با رعرو نتي زبن دوو نجل عر سك لع
 مت أن مملح مخ اف لاذ هيَ اهي قف ةد جعل انمي اذ اذا اهساوميلف رمل !مث م ثعل اقن نمر

 كتل قو 7 انش لئن اتاك يب لمس يبل نركشمد زاجل ارينارتغب جلا
 | َنكَسَن ايرماؤرظنال اهات يلع عد اربع ىف اعد ازبار ارمي نعتاؤتصزعوتسؤم بييزاغز نحشلتلا جرس اف“ | ْ

 و تس حسن سا ياس موس جر رسط تالا
 ظ 1 ا هرب تيب ذارتمار## اك فاقول م ضممأب ْ
 خيا جارتيل ل اْلَسَ ينو عال ل ودا سوا وز هير وروي وطور دو ررتخابتعأا |

 ظ

 ألم ل نان افؤما هاب زلت كمال لفن اذا كو انوعي نحن طاش يلع رالي جويل ءلرتنملا عج نين امحا

 ا لون ٌتانولغر هشاؤلل اننا يازمان اكان سطجد
 ظ 3 اا اطيل تلد 0 نموت [ينادحاوتي مازولا رهناحاكل جائذ دة شاطذ |

 أ
 اةصرتج عام ب هم ١ تيد : رعاك كين طرتواسز نتن هيي صويا

 اجار الفذ نيل ان دوك ازمدرل خالف خل ةازيفيلا عمان نابض تش تنافنينذلتلت

 همجي طن مول للان ناز غ3 ل زعي تنل لع هاد تع ان املس لذات ني ضنلازع الجز معسم

 ايل ت اداه تلغيل انو شيل ويختم ذاك العام كلذ ننيجإءتيااطدلتو لوغشاو

 نيام اناولنإ ا ذكشا نعيد دان نو تم نعنقم نبل تن ايت لل عزعدحلعة تلا كج بش لقال
 انكلذاًعب باعت لو هلع س] صلال ج لاف ام دف ل نخيل اطرد لاضتانكدانكعض نمنع نشر ل لاظ ا

 كيوان هتان لونان نجرغمنت [ئلانشاسم | ن

 1و0 ف عجن لماكونسرتيل لوبي لش ارالعشانب عابد كمل اناا زعال اس نعي يلح ا تيب راقب زعنشلتل ٍ

 قاف زعبل سب نزغه عاتق م ميما لايك ااوس اقدام
 ّ لهل خاب تالا للم يلة غني سؤ عع ذس هل لحالات نإ ايل ساد از اعنيزا ١

 دع تجنب بانك دهؤلال جريد ذاتتل اهل ين ل ءاطانيذبج ملال توالت
 بي. انتهاج جل زا نزعذاهزباشلب تاعاف قزلاف نجاح كل ئذمئبتلاا .
 انيكك فييقتللس والرش ل لع داون لاوس حسريد نعنانت نال دانس ته نعجن ام



 ْ فرار سوس لاوس !(ئليطاَتلض اد تاهليصت مال ضن اير اءتمل يصر ايم اي لاول
 ام الجال ادابزنورعصتل مخل طبع نامل وتهوباد اديب اوانانمكل انرنُسن نان عوموم بي اهخزءل ضف سسوملاف

 ل اه دوكل اء تموحامل هل اينغوكل زال تسمح - انا: لاش هج نهادابنبرغإ ل طيوننجم ل الع

 كليألل هل لاشعة لنه اقزام زج الث ان ةتبانكآلا ذه كلب نمل انزال لغعإ اوف ماجالز عب الاف

 الل همنصتل ١امتضال اًعْبَوقحْل امال امن انزلت نتمخل نبا ناكل اخ مذ وخالث لطي اناهيرذ يبق ن اممم

 |تيالع نا امرا الع طخ يرجنيل تمر تدم لن للل رسما, خا الانا اح انهالكن ايان رشي الوذنتسلا

 0 اها ]ص ههالوسرم تل ناقل انو حمر حلزمل اند ايلوننجب لعل لعن نعداطزعفسدم
 ا اجر حلا بم لئن اشم ا ايش َباص؛ظاف

 هنبايازثو نيل تل اءاونلو رخاانة اب انهو نف اخ لائامد ئمادزف يك اننزدوكل ازد ن ارك

 يس ١ عنهن اكن 2

 | لغز هز ودل فاتن الكشي نعتتملا اك صج هناي نو اجتم_عدمأب
 جان نااايس اوني ناغخنافضت الضام ل عجن ايمان يعشن عال اتا
 | ا ازال اخر: وع شل ايا دبع بان اس ل انما نعد انتحر يعول !زيلرعؤس :لرعومؤم بي رز خول م

 شع جرجير اع حاطنس لن انرن اكس مم يلم لا .اذوغي ن اونخن او مرنم نوم نلةدالءلهلن ان ىلا حتت نانف أ

 ! اسس, نومي نضل! لاو ضعب تريل نيكل اذإ تاي نسج ازعت اوهنمز عر ارجل رع وكما م جزل

 ]ليز رثع نى قمل نط اد نو مي اجت مءافصا هاو قديش ذك خذ ميلتون الان عضئول قل نري د

 قلم متل الصم الوسط نكت مملع نفخ رم ءانلإ عضو“ ومركز اهطرن نال نإ تل امين .رهوءأ

 تأ تاع تازعتم كاتم كافيملاذواخيال ]عرب ناك اين اهيضو اهلي ميجيوم اهلى زل واهيل اكتتاؤللا

 وصقر جز عسي إ لش نا اول علتش هد مولا لاو فن مم اقرا انباطع زهران ازعزواز ز نعركمز لعل اذه

 | انتحال تلضادانن اكدت ضف كاوا اضل عوتاول ان انلااول ان لالَح خم اطيهوزكم ن مرن ىجوماكأذم
 | ندد عوسق» بسب نانسنئ هاد عن كراونضرعن اني اهب هل لعن ياكتتمررتيل اطر تتايوتخلال

 | بحاعتكمو اح يمل هب نفر دجرساننازخاعتل اة: لت متغ تل ايلع ءايلطس احبعاب كلاس ل انهار زع

 : ا يام الانسياق ةناتهلعزج 5 تقرع يارا نلت اج
 نا ا مزج وتل لع ؤم ب ناؤغضرعن ايل ككل لب ةفرخلت زج مندي تيك لاله جرح يناله
 ا أدب 0000 ولاني اسف هل اتلسز ان شطف مووت نايل مام نايل شا دنا لئلاسال ارانب ازع
 : 1 دن نمل عجتلف كو اهيباجرك] نورت علت ول لل اع الفل هم اهيل اكن ال اهم ظظلح وح الموكب اتا

 | كي جواكت لل ايلكن نوسزع جار نبل سرع كال ١ لمض عااسسو اهيومنال ايردغب ملط رخال دي ميِلَع

 + | [5 رجال كزمانناكمز نيون انا نيه ورك اند: وخ قضاطها حاههلاناإر نصت بخ
 | لاتوتتفاه املكت لسان ادهش لمحت ورعن لوجان كشل نيل اضف دحلزسااطعاضتي زمان ديل يجز شلت
 : ظ نكح هبي كعهل ان كفولاق احم يلهو خلضن مؤ لاثو] هي ثاورتج دف كل ةعؤذ تن اكان نتن مزج

 | تيران الحا ةاسيإ ول ئاغاذال انلشل ! مله دحلان طع ضتس زعيم اح اتش فاز غفو سمس اعلا

 انك وئاغر ني نئااومدت موةزعنل ايل انا شل ايلعو ثا لف يمل ا نع ين اتيت خب طخج عضم
 و بسسس ناين انام ةناندانان زبئازجي يب ااا ةزاددملا

 بي د لا اند اننا مايالا نكي ان اال ذبل مالكا
 ا إما تنبم ماي اها اقيم ةغرل نملوتم شل الجد اناءانجد يمناك
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 فية كل لوما ضعي يجف لعد اَسل نإ العم ادنعيل انجح زر طنب زعيل ميز علا
 نيانؤ دل للوالد لعن ارو نعزي دعني خلق يغم ان ليعلم مالح بات اهلخيزل انك<لجتين ا

 ناس ز الهزنتمساشلامي زنجج نى عزجزدوبز عدا نزار عيب جلع أح مازحا اتم اهلخيم ل انساني شع قديس طنكك زان

 كيت ياذا يلَملخَبِفداذا يعج نيكي زلال تن افدككل فيل مخير لكرسسما
 لاف! انهن وعن زنتلا فلم ىجاطف ناكدذم كسل فم اياوسشعلككل الإ وكم تن ةعم:لكدلاف

 اظل البتول تي 0 معم ْناَح بسس

 ايي 59 اما 0 25350005 اندعمرب نيسان وشن يشعل ال ايحا خت ارنا

 لذا ازكي انزب ري دش عجو رطب هيج عيش ادتعاب اناس اثرتعافلا ا و حر بسرد الالات ابرج
 هقارع دهن نعنع

 1 2 اا اجرب نصل نذ انهو اضهتسوملا اع اذ صرت ا طت )نيل ذججلا نرد اطل نالت ع نول انو امرجالا اهيلخُنب : 7 بمصاع

 ا 0 !ذأ كانو مزكب ٍِ . رول عنالوالاد نباشتعل نيب مزحا انم نان: النكت ]كن اهو رالاغأ نضال هربت فراج 01 0 1 7

 0 بي ان نوق دول نيل مث نبلنعلا تغب ماحالاز كما اواوكرتع نوصي تدايلعيإ ون و: دريل وخد نمرطللا |

 ةكيلخت# :اهلر اومجاإعيشد نول للا جختاط !ابلعهش بع لزغان اطصادحاو يعمر كن نعرس ع ل عش 5 0 3 ١

 لخر زر هتا الل ذو يخدم ناكل اكتمل نضر مايالا لت قمعادت ناك] كفل لع لعلج خت ايل الالع 1 00 ع 0

 لدن اهل اذ عج جل ف هاش لعند بع ىف نعل خر نعتز انا يزيل روض غجرعر يجف لب نعبد اٌبسعي فأي كين | اضأ 7 ا

 كتل غاب راسب لو كنار عر دس ب ما>!لخد يعلن او مازجا جلخ جزع زل فيشل اف ع جر نا اف اض 1 ا

 50 نك تل مالجاخن كملختب لاه: جاك ف اتجملا حجل عل اف إل ءاياعةم دنع ىف نع جاذد نيج زعل نب زع | ١ 0 أ

 لتوَر ةالغاطجب كن بعتننا طاب اند 0 «تبرهسلا| 7 50 _ ا

 مال تترايلعتس طن عولا رعد اتينا نعناوفض زلم 1 رم 1 ا 0 /
 ىكرافطا قطب امتنا شي !اطذ اا دج 0 ثنا اناث منا 3 ا 3 ا

 لاتنام إذن كل هدد نكت كيتو بل! تحا تش ماتا كلذع 0 ا يال 31

 00 به للا ود نوكين لح فعل نال رتل ل اذز دتعرك] ن !رن ١ يا 2

 يرشح كال نك نتانيولحل“ كيلا فنانو !كلعْسإَلَصْس الوطن هول ارضا ضن ىل انهن انا تلا

 نخاف 514 متانة نع ىلازعر يعد »نعي نعلع كت 2 1 ا

 ا ا ؟ض اال ينل لعل العش لنعانانلاس لاهزيزعد احن وسوم بع زءاذلاف كا م 0 3 08

 تالا جازغسي | كل ابعشانع لعالم "ابرك عيار مداقل زرع دارج بسبب ثدحما 0 م م ا

 نعت هوي أب عرسال ا < باقل نينو هاناغل ولحد هلبالانع نكمل يذلا هسا غدح امنع - 3 ِ : نا

 مالا عين يكل 1 1 انوا حاناواشل اعط دنع دنعاايسونل اس اوَذَعمي نعكع نقع

 0 5 ا

 نانا | هيرش| ل اتنين احبس كك اين ال1 طم عل نحل اسورنابالل اة ال ثم نموا لقا, نص[ 3 !

 0 مال طب ن اراب اكل اة ل0 العلن ادن لعوب ىلا زعير كك انيس يفارعن اوفنهزغرجا 0 م

 ةيلاللا انام نويل نعتنبملاز غول خل !طعش هتايبعإل اناس ل ايم باري نعراجز جي زسحلابي | 01 7

 هج انو لشن ثم كيان عوبجم بصي قلي قنا صينونستةسانشش ن )شت غلو دب رانك
 بكل ةدازهمني ل عزتيل نيزعمتلا كش إآثناك مون تلنوءام ارجدليلعزضنيفهزخاؤ ل ؤهطتن رك الان ْ

 لكن محال كارت لانا تلال انبكت نتاجات لملابم رنا تمار ليسا منن انه قرالا|

 حجج

 0 لا

 6 اليل ويعنرأ ونهج بخ ءوحا

 وم عد دكر ك1 0 يس * ات اطناالماعزتخ
 يا 4-2 - - - 36 فص كي 1 م نمل تنير الذ قلما |

 7 2 0 0 7 3 4 ب م 2غ

5 
 5 8 5 -ء .
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 حبيب 5 ِ_-

 2 ها نر زعباسل از انته نعلم (١ ا نصين ع صين وذ ابني فكو م كلذ ةيلعاب اماجرا لاعّولمجيغ

 اصبر همن 000 ارنا بعت ادد رمي كتابا كنليل سفك هلال اإل الع

 فيلما ]مزمل يع .ازمال دن دم )تخيب خل لزجنل اس ل انزعيصد ب زعج] جزع ف يزعم نار عي ازعل مل مزي

 3 يللالين كلِفْولا نزلت لشلالسب سيسر يسم اهتهنعا: اول هاناو ميلاف

 نيا زغفلا و منملةااخب تحال خل لقال يلعش ا بعز اد تلو عد طي عر يعول ازا وحشي
 لعل واننا !ذاغا هيلعل ان مزال مداش ماس هيصيسسسر توبا 1

 قنا نس ل ل اج بنل !تلملياعرتحلا ابان اس ل اةةززجو لن عرع طرت نع يمنع
 لفة [واس عفن ترياق اطل نشل عنا يلع طاطا 5
 س | لس الولي ن الفاصلة رهن ارز ؤم نإ يخل لتغااذ ادال اه تل ءايلَوهنجو نعزهجزعلالعل نع تب نع

 لئلا ةيالكءاملاباهمتعل ادا ذظ لذا ازال تغار ف لشن اياك غم امه نيب اصل ضخبزع جاد هزل بج ع كلشلا

 : مو نعتجيرعزه ,مرتابالل افزبرشجمساد عج ميماتي لعزل اف رشد اثنا اهيلعاطدس نع يجر عزلتلا (ك

 ناانيل الن اغلعدو ناين اناني مل ازعند د حاج غو كلاش اهبنع ىلا اذلسز ان ابل اس نيماشه نيج لنا
 تاكد فاول اعل مئاهف نوئيطذلا مسآيشاو بل اريل ماواستغان زهران لصزب ءاملا كلعتعب ن اف اخ اخات هنيزدملاب اواَمْنَعا

 0 انجز الع نه جونو سب ثيم ام شعل نهر ذسهد ف لونن امر ومسجد لزبارل ل اممت هرّدعانعتجاذ ل امد

 نلاا غاليا ) تغار تغلف بص عصر: ك يل ل انغمائيرإل ولظ ري ز تغازل اقتل يلع دنع فارع
 ضامن غازملاف سلا 2 هيام تو اعولط

 تضل دلن ناك خل لغرف |الوان ناو ليغ ارا زيزم مجدل نبتت ام زل
 ةيبلإ مزال تغير عين العش ربعنا اك امس اعل انتل تاز وعرب كثي كلبا افيظنن

 حا الة لف تي ايلح مون امؤابالخ نقل ابازمانم برمج الممات يناي ا
 اك ]يؤم السني جان فعل بأي كرسيه نؤنسا
 مد دبر وه تبيطرزج وهرب نميز خت لاس م و اح نوعا
 نرجنمزل نا نئشتزمذا كم انيرشب كنا فرن انيقيش نعال لشن يؤ هرم ميز لوبا نيجي ر هن تال اذخ

 مز ةزالل نط نا لع ش ل نع ازين كل جتتضذل النعم حذف تمم اذان دج تضل لق عرضنا

 تعا اذ انمجن ارز نبعيزمتل نهشنتش اي زهد او ع ايدغب كساد غبت اذ ناطر زرنعالو كس يفز هرب متخنا
 ل اقع: رز البوب وه ثيط يزعج نهتيل ب ازعل اسل افزع لين عو مؤجل امي ليز رمت كيل معطف
 ةفيميصسم موعدنا هكا .اهنئارم ثبرحلا
 لانو انل لف كيال اممط تنل ورقص عمم 1 مازحا وفرت ال لاه جزر اه تالش

 5 هبل نعن اء جل عون فرعنا شنالا هداج ان نضيةاز اينما نهبنولج طم نإ لب شذ ازعل

 نع زلت لعزل 0 اكلافج متل !ماحالام "عسي طل نعل شس نا إل ياه اربع جزع

 نت اب !عرع ل عملا ف :تال:ةنابلاروضدت ول نوت اهني اخلازلتل نيج دلت

 هركز ذو نشب أ مزال اتِغ نال مِلَعل نهب ن نا ابالإثيابلع العش دبع وب لل اهز انتج ز عز |زخلسز امل انيق داد

 يزني دكش اش اعز يعد امو طينلانا امال انها أر يعدل انغاردتل
 اا تاطردب نزل يبرم ١ مان لان دزي)تنت نهد دأل طككن ماب
 ام محال )تجب امير هزم ناكءابا ال5 نارضج هدع انمذاد مث انت نت انجب هن, مخ لجل لعبت اايلعأ

 6 00 اوال بيدرو بيش هد : جدانلاو [ ير ئع الس مائمدزاالا نك انز هنن
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 حارا انس اذاعي امانه شمول اذزاعاذ لا ب ميل اقع ركنا اند ااذ اذاميره نا :داى الا :

 اخرج لان طالت جدممننزانرعب نم لازما نهزععالن بيري لرجوع ا

 1 م ةزجتالاتضت نكيكجالل «جرخن نال لها نهانا هئيش فرت بسن! دذ داع ادخل رمان جرت عدد

 لسى دهن عوبوم بيج تبادل اغا عذ ظن بيد مدعؤش ا يفرتيل ل ةعتجإ) 16 ْن ريل اانؤتنإب اذا

 - دحام تيطرِفاَماحطلك نال تيرطتالو نضاله مااا تلضغاان اذا نانا دعشاننع فنعيبربورعزعأ|

 : :ل ادعاف لكك إل شال اًماططت لكات بلبل كل غبنإال [ؤيت ل اذا انا اللا لع اهّبع يف لعر اهتز لضناوف ضيزعأ ص :

 تقعد هول اوس و هلل لتمجثؤ لذل امنع اغدجل عا اه ضخبز عل جز نا وفض نع سوم بمب حان لبضع ||.

 ادت ديل عزب زخم خخخ انا 6اس اع اتا مال
 | أك تييؤانينلتق هضم اشنل لقب ترلف ماسالا ثان لغلاخإ.3>| ؟

 اعذل !ئفاوم كل خضم لول نال تل نبه ديس زمر ضرع اب نزلو ل خو جيرشإ لع ميزي امل كبك

 ل ؤ لم انش ل يارس لج اكعطتل اهنا زمنتد اي عت ويزعم عن, عيب علع اك منال ميكككلذمل

 وفن مرعت يطل 5 مهلاطناشتل فازت كر ؤرطقين نال اجيب لن الالات عج :واصل لكيم غضو مال ايش

 اطال ينس ااطخ لج زاطر يشار رات ينزل اهنعنولعزعن اكتم زيلع
 © لساباكل انإشل باش طنح ف لدا :ةناؤفضص يكمل انازعوتسؤ »بتي كاي خدت لا يئبرت ,ةةرنعاماق

 قامت 1 . 0 يو مات

 ناو جر 2غظطظ1111111 ار م بسلا

 27ه تع بم طا مخ الضو هزل ارمله ءاواجضسنحلا اكل جل نالت ثيزكان نفت فرعين

 طر رم وجرش خت اه طبعي ا)تغال اة ععنانارو زحل نحن عزعن اكشن, لس ناؤف صنم ع
 2 كنا ادرس رمادا كب نال فمي الكارت اء ءلك دنت لم ةرتعاماوتاه

 نع عجل ىن دلال يلضال اقلها اعفع منخل تم ما ا م نعجز لني صفح
 ل جابت تيد الا عنا نددنلا لي سنا لف |

 اتخالا هل ناوفض تع ىور نم وبعد دايتزن اوخاوتضص زج وسو جك يول اذا اع نوكين ا ةياغي انف: 2
 +تقنإءؤولادا اضع ومين اي عدلال افق صزمن !ك ريل ادن وبار ايليف جو ازجتم تسهر اختل نا

 قييلكبَجَووويْغْفْيَضِاِلءمرحدطم ديل اواداطشالا وذيل ليما زحاط عم اذ اغيل ملانءاشا لغز ناز ورتعد
 خم نحل نزح عورته زعرجار نع بيب هز ا. لوطبر مج سخ ث١لكزصاخانمه رز خال عبج ا! لشن انمأ١ نا 6 0
 ةلئايعلز لعن تسئاذدح كل يعل امال آمن لبقدنا تاور مالم اًيهنر اير لب كلوت ا "1 4 0 ْ

 لااا عر عل عسل ع واسعا حسب اعنا باضتلال لعل و الص شالا ةرلتحا هب طم متذب مخل ذقت اكن اد ُ : ل 1

 و زازخ عنضا ناني عمال خلد الكل اى ل اظظ ل بقنا( )ةنفملا جه تكرابلعمد نع فاما: كاما 0 ا نك ١

 انا ان لكل انلم ل افف كلذعل اسؤزغم ةنسا اكل انيزجا> اف اف يرصبرخفب خجوله ارتي ن لذ ظر نإ ثمل 0 م
 دانت :ءاض نية ل قيل نمو لاطنتلل ةزعو شنالاولض رماد انمصب كلن ضع ل ضتنيل جوتي ندا اذاعحاحالا|| 17 : 00 ١

 لعموم بمب دما 5 أ 2| فيما دانا كمان زةعنلا جوت ا ١ 1 00 نال |

 ناين انهالت ل اديلعس الَمَع هيلو البا كاسلا هلسلت ا بع نعود انجزعريحىلا| 1“ 3 د )ا

 لسا ور اهلك شام خاومل هل خا اعاكلع ءاؤسز انين ع1 قونلاسنمب امو هلة وليل اه عال ىانلفن 7 : 0 5

 انا راسو ناك العد ددتي داكيألاةىلندنلا لشغل الخلارض عل انعيرس دف توك ناككايلفداكءاذاتالإ| ارا ياكل. درت“

 .ةرإب
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 | 3 لاوس اذ اقم دنل نم يوضي ناظاب الا موب انابلط غيبتي نيف زنا أس اي
 يس ع اا لايام تع

5 

 ع هكديعشا ادعو نع اقنزمي نعت يق درا اف اطفال انين تاب
 ثلئفنااذافانمربد عقليا قمضصكر تيل ص داقان دن اكن اكمال هج اربد ضمور ا ودكم ةولصربد ىالا مازحا نوكيألل ان

 دعو نما كج ناجنن/نعولمتن الات قيل لفي لسكر اعِلعَم .مالصوتل العاص #لع لاو هش رج انك يولَصْرَم ١

 نإ هلع يلع ىل نزعت تن اعلام نجلا ةركد «ذ نمو ثيطعل اال ازا الكف يقو ناك و الكت اضضق فك كك دبع ىف فدا عّتباد

 تنص كيز] اعل نو عناتج او نفاع تس يكس انهم[ وزع تفعضا+ لع «وةتواسورل اعلم تصلي ننس
 0-0 كك كونه وعن ان تينت ىل يلعب زعل ضنا اق للا رمد قجو ىل قفل تنيك يمسو تّيضتدا
 0-6 0 3م اسود عز بعوبت وشما مجازي كلذ واع نأ عما

 سس - هنا اذانمتينهزم نق مجويحةندحاذحانط لت نايا نعد ل انة دانا | علو كل ديو اببطلا كيال
 أ. رحب < | ميكس الف اطلا كاس د كونو كيا ستان ارسال تاما را م

 اديك - اول خراج ماو ذغلل ف ورمل اوه متاع ذرطل ال ننكر متل اوما لاو دعينا واصير محل دويل ة وبس "5
 ا ل يو مايضلاب اك ضم اكحاخلاهذواؤيف تيك ط نائل ليلى نيب كينكد ني قس لبق نم اثل كح حو ريدشتإإ اضم
 2 0 4 01 0 عم هي

 ايي تر
 | بحت <كع

 ٠ 2 كو تت :

 مر اني 00000 تي ا 0 95 هيحصل -

 06 0-0 0 اخينااربالاةةلمصنا| اهجفاناف تلخيزغم افامتل انعن ينيك هعلا هب اد اس ااب

 ور 1 1 يب ٍنانند حد ل اقول اذاذضاتلقؤانج الل نرخ انو هرتيلل نيكاككو هنرتابالال رشا دنس عر ولي إل انيلف
 1 57 5 0 | عوطتلا عتيل اف نخل اناواكتياطل ناكل ذقوتشتماباهلشالا ره يدافع :ؤلَس خم جت ايون تبل فل انين الريف
 ل ١ مج لاك أخ ايزو اءانن انوكتجطتبا ذوات تزف ذاركسل بولص قب تايواني اذ اجلب ١ ا 35 ا 3 اق ايو سال ونرجو تاام رنات ماكنا وزفا ]جز .س تكلل ذناجن اكو تاع

 ل 387 اص مخلل اهتم ديلعم انجن اعتب لئارعي قجرتيمملا بي ذشلقلا ءانلاش انعسز ةرتينل ادئاخ كلذل اناا نأ ل5
 "زدت تو . نفت تباعا رتل ستان ابين اف إيلا ال وغبز غلو ان خك الا قمل ناب : 2131 تلظلاف |

 دعا نانا ءاشالانثالا الا جد ملط لاو رام ظ الاداب دوي نارتو اهمها نأو

 / 7 ّض سابك يمنا كن : ءف نايت دتسدتلم اة طا لاؤنن ! غلاب اذاعات الوعل هلو ني[ نارا عشا د نعال

 3 : ا

. 

2 

 3 1 ُ 0 ماخاكاش ذا اذا ايا اتش لهنع يف عن انس نب لع يخل لنيظذعد اهو ننس نبته عضل ولع

 1 "1 ١ 1 رنج لكد ناداني لج لجن لما نسال تابع اسال |

 يول الا |: ل يو ها كك اتراينإل اتريطلاواغنل نبك كا

 نا نر 1 3 هسحخل ين اهيدزعط هد ةةنمو عملا ان شكل اتا والا
 نو 0 50 ا د ديزل ندعي انهت لعل عراطا نط ليان ئااننم أاككتؤز نمفد جك نلت :ناع زهد لاو نمو
 0 0 7 2| ليسن ايدها تاقبئخ اعنا يغاجلا زان لد اليد لرب اذا لست زينا اووي امانى
 9 0 الدب لمنزل اة تا ييسمدبا م طةغطا اف رم د ار هت سل 0 4 نوماس انااا

 5 لا مح



7 / ١ 

8 /ٍ 00 1 

  . 0 1 7 5ل و - را
  : 2ا ٍ

 0  0١نيل 2
 0س لا

 ف 3

 اهل لت اياعةوقوريطمل ناكل كل دو عنمل امد اهتم انت« وكوحلاب مث رجل باكو فايده ضانن اان بانج غألا 4
 ةةمانطم صن ويتغد فاللطنزتل انيوحو نيلوتل زب نالقلاعنرإ شن يلعن اكتم داهططاتغناذثال عطاء نان نيلوقللسماج |. |كر#

 6. ارح! يحول تمزح نئوتستنم مانا يضم نعزي: ف تيزعكملا نبل عزت طاع ضل اكن يلون لزب خجلا ايس أ 6
 فينس د لعوب ايل.ةاراهزئط انعم نعدج كو كا جادادضاماباطمال فدا شيوخنا نلنانا اص

 نول الضخ زعر ااه نت عزعش ادع ل عينك لو بد حاير زج« ننذ وني لاذ عتنمدنفيكتم لجعل اس | اذ
 تكد ن اولا التقت داو عالم اال ةدالل اغطه مَع ابإ رابع اهّبع ىاكت ل غل اظل خن قن !نلرعيغاذر

 شالله نع ن نول انا افهم تزد فنك عى دان ١ نيناوعسم ظوزخاهواعجرس ال نئد انيايّداتمداراؤبالملا
 نامغتل لهضسراهكالنل ماها َءاَطبخ اير اكد تحن اعك ل ايلعإ عيل اعداشل نتمنا اخ لت انكي جد ||

 وقم ااابؤويردامنؤتيورث ادخل النص د الو -هنالغ رعادقل ةها#ل اقف ذنبا ل ا زم لعنلا ا نلهان لاقن

 هّيعاذذ الع اوضح عيوبقزك قول ل ضادب ىلا ظنا قاكت كثب لوني[ إن افرتن اكو كيبل اعم نرد ذيك تل
 ءاخلان ورع خلا نال اذفانل لق قص اذن عج صنال ذل اسنيم اوزكم لمت ا:ءانبل نوكتسو زيه اش ءاونالا 5

 ثافتل !ةنفرث اخلط. قود]كتاياللفل عين يزل معان رند قبقتب طلخخ وحب تف فتي ضف قورة لمم اطلاعه
 افاهشلملاوباو خلل ل افنعنمتلناننذلا اذا عم افيك[ كانا سومر: اوت اهاكتملق اذ كنج وتم بم اخذت

 نأ تلرنننانئاصمايزغست نتتضد لاول ليم تيس مان اهلخ نيني ئلَصَو تذبل دفن نظد
 كنا يخل لجن عنان قختحابمي كنين ىن فاينل, ةيبلئهبلسجدؤنتلال دف كلنين ارم لا تان |[

 آد عززجزعداجزعنخثمب تللختيلَصَو تيب اين طركمنلخداذاذ طبل ىف اقفال نعام ايا همج ا
 مال لفل يتبول فلس تربل, تفطز كس لخد اذ احاول صول لق ان اتناك[ ل ايلف جن التل خ لاف
 حلول ل فاتطن تالاف دمام تدك ني كبر زكر دللخ او يةدض ةوزطادافتسن زب تنعس
 نيغاجججل اةرعلز كلل ادبعزمزجيرعد جن يزيشملا تينعئدالا كر شاو ابكي ناتي زملاكونيد
 ثيل زيمر اغار نضام حاذاجلن لهن نانا ةداذ نااولاظنإ ثنايا كنج لع اوان: مل لام[

 نصلاهف ّنلءاولخرم ل انعم هلانإب انكار <طوزفو ككل نابل نافذ م نوجا انج مهجر هسا اوف ثلحجمل ثلظنر يلع ٍْ

 لاكن !كرتنع يش علان ادا ىلإ تطل اذ عمال كلب ترحل جارنا نط مدام ادا اةةدافذ
 انلاغاناطخ لنا شيمدانلتجنلاغبلا] يمل عاتيجن احن غزيل جان ةنزيجنركراؤمصر عم بي

 اجهل اغني ذيك ةرشم انلكوا هتردر مزمز خر جار ناثاهت طافلضا ل فغإ ذل ال يطشجوب لو تان ل خش لابو ةدانذأأ

 را ةتانتنعبت .٠
 دعت إ طضنما نإةنمزانناكريواشل يود هضو لاقت , نفح اذا يااهل(,

 قمل ممل املضن اذاكضأن اكمرهاظنلاو كلذغب نالعالا جاهعيطنلل ن كاما ةداراتت ع !لالض اليخ امام 0 :

 يلعرشالاءاخلالاعتؤيذلاو كلن تومنبالمبإ ل شنييا ما ةلمعسداملب ا ويسؤ ابشن ايست مافات :١.١1.1 عا ير
 عت مهاشن |[ييلؤن داشاعب ياها ني اقاوم ونل وتس مادو وتغيرتلادل كيه انماباصصانءميرتصخيأ من7 9 ل

 نط اخساججتنج لذي لاح فر ايضا ادعم اد [هلا زخم ازيذنمرعخب ثوم عيال ةهل اها وان جلع

 ةيلطن تلله ل قنإ لاط دج العتلعج ةنيض از نازجنرعن اكستيرا عانت نعوم بيب بالا
 كلج كنت: انيك نللمادشل ابو تكوأ زيك نق قفار طن اتنز!ائوبو تلاه الد لإ ل اقف

 الن يونوزحلا ةرمالناةمنل يطيؤن مك دفكت كنة تلي عخمانض زم: نم |! كيب سكر |لس

 | | [رلا نإ نيقتمز ىصاي طم لام مزحا [سب ذعنملاوال اة كل لخاينم ىلع لا رمل تنم افاد مرا وني مضصد قمت

١ 

 ا



 لماز لإ ى دكة طك ا تش دبع ايان اسلاك مشن بوق جز عرج ازبادنأونصنعنع بي نتفولاو

 ١ | تاانال 0 ا و جرح دل اون يتمس زنا هن عش ن لإ ل
 أ هلال سل اةروتيزضوزعل انهن زك خاتم 5 جتك ل نأ ندر جا فت 5 3 ية نصاكلانا
 لغرن الوزا يف ]بق ند داهمازحلب انش ند دايو# سيل ركل بع رقتتسيو تناله ا شا

 .كل 'نماهفطتشتوزل وجرت! غوخاخ انوا ايو ابين بانهم ف اخت نالئنسالاز [ ب ةراصتغ جاله رقما

 امس اطالب اكن لتغل ناذبا وضم اكانهتب قرفي موه انعم ف ايان جال نا انرانندسالا نلت مادق

 مك لورعب !عرعر اطار رعت أكتب ك ولحن الشلال يئن لد تراني دلعزث ن لغركلاب

 أ انثي مطالبته نش اح لهل لشس لاو شلال ادبعي نعم اهشن نعياذ زجر تعدي هو هتنع

 أ نجعتلا أكل نزال ايش تسبلد ايطاليا ناكاناف انزق واطلب يرسله سترك تنم تنل
 كولا لهل عش اطبع اكئلق ل اندز اخنوضننكياوغض نتن حلا بسبب تاوفن عزب يغسل لن ع
 ملط اتعاب لاس لاق «مساقل لن صيعل زعتر اوم نجرب لحم ا 5-3 مهيلت كنفؤل ا تخلباذ غال انهم |

 538-5 م نبال عايدي غراغنباضدايينع تيد لاستفل ناطن ثماطرمو زا ارو |
 طش نس«ريطانا نال انا نهعناقنا ارتد رددت اكمتخ قينغير تغنت غلا
 ناني الخالا عاهنلض نهطتن اف يؤرنل نيبو انهّنب اليرظنن ل اطخ ع نضت سكك ل ذع لف اشنل ا ةزؤرصنمانعم نيضشب نا

 مالتل العش دبع يف ةكتركد ل اهرلكل ا الرع نعزل ادضف نزءينسإ عرج رع نعل ا( راب جريهوألامقؤوزملا اهي

 نانعتدل قت استلزم اهتدالو ى ناك ابل اركب لني خش لو ءاؤسان ال افهنر تست م سالم ةضاخنملا
 اوف نعيريشح ا ببي تم ا بول لع الص ش لوس ازوماف تشطما

 اين اكان كرا اهتدالو جنا انو أ[ْيَب تر ا ةضاطتمإ عيان العش اتعاب لئلا ةماذل انبنصيملا
 0 رداع اهتانال ان نلرنلعش دبع لنعرامتتب ا, مهرسافنل اعطاني الاف ننساك[ ل |

 هرحسساحا لضعاف 0 سا

 ص د مادسسمو 5 سس تدنن
 مايا طكود الع شالت شاور نوما م اورزغاتلن قلاش زن عد مكي طنط كو ايلا

 و و «فعبم أي قتل ازا زا هةيرشعم ةنطل اعد نيت عز افانئ ولج اكيد زدلاواذشلابد
 سم صان للا مخايشا عوايل انتا هتف صسنمتات اك انيك رلتل ١ ظ
 قلبن ونس اذاعي نب ونه يلعب او جنس ان قت مح الوفي م خوهت ننام واما نب ف دعاق نار طخ يلا
 مالت ياعش دبع جازعر ا زغتشلتلا رات شلاياتش ابعي نعايةيلطلاواخيا" :ليلاو طنب ظ

 ضال, تونس اذ انك رانج زل مل وال اايبل الز ا طعس وحول ميغب حرخ ا ةراعنملارو هياررعا ةنوكلالصلا6 |

 مولر ضجة قياتسإماجر انادي د ترارايذانخج لد رنايشانءذ افكاكان |

 | ةلانتلاةكاناتضتاسَو نالت اجراها ضرعتيناعزندانجيكيتنز ا 00 :.نياقتل نوفل

 .فيقسسلا#ج فياشتل نرسم از ةمهل لل ازور خلفي افنس تفيسترصلا لفي اقسل اللون لدنك

 2 قل انعلنالن لل ل نع نتلَصاذ نار ةارعشس جنا سراف ب ع سرا لاح ةافضلا |
 | نع نيتغابسب هدرا طه ز دانتي : سني ننرانلالو نمت ثص ثح ليلا |

 | ناوغبي كاتبا !افش الص هش تال الط اهل ننال زار متاوش

 0 انيرتانا نس نب دب عز عردوبزعر |: زبرويب زعل اك ءاقيجلا
 1 نوب اووكمرسانل نالءاننبل لتر يراك [ؤَص هال ونس تل ام ا

 هل : 7

 ا
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 :بيوكلارو لعل اعل اإل تلعن زر شن ايل اب زغر اغتنم نجر اومهزعن ايلا
 لجل مكتعٍو مانو ناكل جان لاذ أس عمصءاش كلت اظن واتصل !بد ىف احل ايا وس مرفت

 اانكلإ !نيلاليمن زن الز طل ةانئبل اهزيإ حبتور اهئلع مشل طوال انيحلنإ ا هظب : تعم

 ازاكبكإلاد از قزفابدانالات فز ني تملا ف: دين ايل اجل كوالا

 7 :لهرعومؤم بي ٌُمتقيرعاص نفلانكي نا شد واضياف الاف اموات طن تاخد قولا مدعرانخاناثيد 7

 تب نلعاذ ناك افبك اوينيل مداني تلال هج اذاّهشان ثكت انا نإ العش لج جا عيب ز ني عزخ |
 كلان ماج 0 اقدر غدا عر يعل لنج يلحلابمب ءاليش نان لحاذ أ

 1 ب ا ول رع ا 1 ا |
 64 كيبل َكَلَك رش أ 00

 ا 2نلا نينهح ل 0 ا ا يلو
 ِِ اهز هد اين لعرا عيل ن الفدان مله نسؤلب مافااذ ل ماجا اوم عه اوعي

 تلو نادم كحل البربوا يخزن شم لل اق يك وب سام مشل رابط مهزب انتل باح

 يار اهله اوننض و لا( شةنال تشعل كامن زل نيك نعش نا كنراصرد تو 2اس |
 61 دا دل اد يلاز لدي كليو اسالكم ا اعسطدنع
 : 25 ير اكن كاب زينل م اكيإَكك ول اال لإ اياتِكَدِكَ

 َ ابطل ناك دس كَتَبَ ماظل يكئانكَكيَكَكنِكَدَ اا تيس وهم

 قا ال5 رش نواعاذاد كريب ترض ين نيجي فانت ايونكم واس كرو ف كد لرقن كلر
 ةلضاا هام لخلية ذ يبل لضنب كو ٌناءاهن جاو يد ىلا يهمس جتبلا

 د تانجاغلا خر نكات نول ملا هجوم تاكل الافاعي نايت ل نقيا لا
 "ئشب اخي اب هؤداججامر نيباوخن املا وعيب ]جزع متن لن انهن أنهن اءاهنزكبن اكإسقرلارغلخ السا

 ال ةلغاراقك نتاع ال نأ انكار 2 زيبلتل جاجا ةلازطبال 00 0. افاؤمل ايزي المنام
 .خارغر اع رعاَعيجْم حج باو 1 لا قالاشرمل نيله كش 0

 ٍتاناككرةاننك ايش ار الاع), تونس اذاذمتين عرتشأو م رس دا زالة الك :

 كونا ليلتك اد ”لارغنو وهند كيك كسل كيل اداخملا لت اق ديل ل نايل

 "لونا عيرالانايباتل اندم تل الاد هلائاض ال21 ليش يل افا كالايه كاان اكراهح اخت

 لج تنجااثال ل كل ايلع شارع جلظييز يزعرعفاد فز ةعزعشؤم ببي ثيل اضيف لود هلا
 َكنكَديل الة رسب َكْيَلَكْيبكمإلآء للوعي از مدان اخس ننعم اب ا هلا
 كأم < رايال اد اك[ ةقينم دان ك[ن ولع ايما تتطبم الك تلزن الكر تيكرالكاز مجان كلما اخي

 كونم عفر فليت نيبال ن1 لان انتو !هرعشا] جبل لل الي اج طش ذم نيمو امان امي لشلا
 | رعد وسر كف امم كبك رش الك للا ككل اني نايك كرس تت 12/0 [1يلئيبلنلا

 كيكَدكَكساطتِلَديآمإ كيلا انجلش الس شان مولان ل نزال عش طن ازةنانس

 ذا امان انت اه حد امم اع ترك كلل لمن اكد كيلا هتك ككرسا لهل[ اني أتا
 ليش ورابع الوسر نال ضد ردا أك اوفس ارت اف نايل اجل ياو طبه نازك
 مهد اننانضانن عادلا: ءاءانهشالبعنمب اهل اتنانةدبلإ خجل ابل طذوشلاغر جلانلا جل ادلب اطص ايل لاف

 نيلي زيتا عم تب 1 غب لام ملاوعا اناس يعش ِاِلَصَس الوسر ناطر اود

 - 2و

5 

0 



 الت يطمع دبع بارت الو معجو نعورنم انباطض ردع اجت 2ع اط نع لع انش لرجسا

 ا 0 ا ل اهثاَعْساَرَصَسلوسر

 نزرع آو نزتنافالط ,ةيومخ زلم ارييرشتو دخول الا نسال او نسلق نمولا

 انما عسي خباز اسو ل الع إ سس كوس ل اقل اناذل ادعس اسيد نع فشل انجعل انهن

 0 فال دارتود ال لزمن ءار بتال فن 1 ضادهشا

 كاّتارنرملا تل لوفيوم كل ء اب لوح نهظنعضنكرت رع ؤهر شن ل تشد ادع عاد زج ديضفلل نق

 ٠.١ نال !لاندا تلال كنب زغرب جميل اخلكلعو لج ينل قول نايرم اهل نت ايس ادن يان جول ميت
 0 ترس ديار غال بانا ةايرشل تاز زب داعي اظن ةيع رسل اك بال

 سيجا ا نا و وع

| 

 ىعبداذ دانعء لس شل امس دنع بن عجر اكل ار جس و اميد مالنسالا كلا وخد هول جملااغضل ل وَلاَ ةةيبلنلا سهلا

 اج نعت نيخاايلغلا دل اخس داون ارزل زلاوش ورطة أ
 عيدا معبصابمتر اش اوزباسل كرك ذاؤاضل اف نا لل مات

 اؤجواطنال انناهي عضلفكتان دم تنشأ 3 و حم انهن ازعيجع

 ”ةناملا عخ مدن واصد هز جد ال سةر ل خدام زل ل هن تم اها نان رشلاوءالن هتلياعرضاف رجلا نلمس

 نيردوبرعي اننضنبارو رتل كيبل فان ةؤلطت امنت هلاك سم طاع لف ماهم انسزم مالا هاجم ام

 عشك الن نازي عصنيكل انا كال ش ل نعيلا انا نرافننرملاباناكدن ب تيرنش اة يخف تجول اةرونضي
 زكا سيرها لغو اناس هز شاش نا يانا هن تك انا اكان
 ةماتعف ز نستلم ولعاذافى لجن ملل لكك ملل اه جر منالا ناجل اف اذهغش نافيا حر رام

 00 !عووخإم لال 20-- ايا ىرماو ازعل اع دايس

 الع اهوضتز خلان كلذلعل يانج اذان خطت طق تاكو بلارة تتس اهنا تلال ا

 ىلا اكلاناهدَيلْعَد 0 يلا

 :ةكتلطابب تيان دل نافارا اكشا اخ ثيل اسولف كلذ
 حو ىاون اًيرتنيجا شوال ّسوااًليخ تقر قولي ناهلنلاو ربل نونا كمي 5ىوملإ ]ف دسد بوب
 5 0 انا انلاسالان ذالذ رجل اعنا انين اللرنخلافاهجانم زيف لونا انامازالاطتد انشقت لس لكما

 را 0 9 | ننتوزلوتشم هر افق ذكراب و ذهت لوتعمر خشة اب قيلزمواهيج الص رزيق« ورع مكن دبل نعل يتفلشالا

 * الا 0 ةييبرعشا ! نيتي! التضز اوم بي نانسئي ديول تحتم كن امال
 نر ل د اسس 3 2 0 نلفاذااهجانص و يمالا اهتباطن ونت با هوت لوتس موف عت عت ين ربل نعل سلات إتفايلع
 0 2 شيرمالا هبا اههننيدذ: دبل الات ناقتي نعناؤفضزتخونوم بي اهيلتترةؤ اج ةنباط تلقب ميا ا
 1 3 ع : نكن يق 0 ا هيو صسموم در

 ١ يبان نر كيلا نات فنل اناشبِإدحْس هع يرغم اهنا كف نمال لنه زن نان ق وت يب قوافل
 ظ 0ك 2 7 1 مذيل شادنع داعب طز رع نط ةشلا دل اناا نيش نسوان دمب اهم
 نخايعوسؤم «(بيزيبلتل ان هوم مانع جيا رلومش|ةنينشث نا اهضمان فيكن دم اذن :اكادالاف ٠

 ا شل“ «كنورمشين نين لكي ةلخل اخاه غف تان ران: :رثيكد دب تن امانا !اناهادعسا م

 ٍإ 2 0 ا 0 3 | مت داع ازبار ناؤهض نحت بيل جولف نقدبشُن كارب انوزشجالور جالون ازيعشج نبال

0 



 رم 00 ند“ ا 00 نا السقا ا 0

 الر 2 ١ م١ . 0 1 ير 0 2 ل 53 2 09 0 ١

 85 0 للا 0 0 1
 م ٠ "نر

 دب ن عز ضادع نيل ن عن بسحر فذ شلش !ثهزم | ]عداذ ع انشاء ا الاجل 3

 المو يل لَعَسْد بع عر اعزب اري رك داغ لكس 1 نا حاط طضتن هتنرغش نال اني العمه بعل رع

 كل 3 نال ايو غي ل عةزاذر نعزي يهز ليال و عشجالو دل تثال زكا نمت جاد ل متم | تلقي ماين ده

 ٠ دعب كلف انا ليضنل زعلان ل يجز عد شن امير يجو اطيب ند كل يوان دجرساذلل كر اماوقبلاوزغل لن كلقي

 اهيعاَب ان اكن لل اهاهفاسّواط قلتو اني غشان نسوا موسعا وصب كب يجئ |مثوضمو رس ْ تب

 اق انفرد اعدل سانارغ محل لختي نالت 0 :
 22إ ىددب ذ عشر تيل ل31 5يلشن ان انه هلو انهرعشم ةئورملف نعول لل لنا اهيركدالل ان حا لع و
 ل هر

 م :مرعا تانلل مآ 2 رد كس اك ندا 2 انتل اِلَعَش ادعي لرعم اعبي مهنعتشلشلا

 دكان كاي "ةشور الع 00 ع

 سادات هد ب ولكلا: )كاطع ما نبع نع رعد امي نحيل علع قلاع ن انا عر ةندككاب اها | < 1

 و نقي جرعه اناث العش انساتا جب هاعونيي دنع عظن الم سة اج | ك كل

 ١ د نسب تيل اعم كيل ناخن العب عيردوتس اسك جمل ا يلاب نصتبتجلاو كزغ كال دم ىزعيم فلا 555-07 2

 لا يتق انالن نات لس لاذ هاون دنس اطل اي انتاغ ا: ياسا

 تيفخاذ ادا ىأل اند3 شاد لواعل اوما جزم تقال اهبزيخل ارعش ثكتعنل اغلا :منييعاطينت ىلا 2

انا املا لخريب نعيم انم ل سرع انهن نجر تكن كو جازعت# اكايهيهتناددنتم ب
 رح يار ل اكو 

: 5 
 فولت 0 يما ترج عل موو بع تلا 5 م

 اكرر اشش قالب * غطم ةةضوايس لولا انباع وعن عزم خادزيدعق | كج
 اعز اشتم نمت وع ااا وسوتا دج ردغ

 ماطزس الخط نوم ضانل داءففالا نوم يرسانل لذ 0 ا 2

 0000 لا كئفاتلاج عتاد !!ت شاد 0 ا
 اوان ةغلل الها كك ياه دروباس ف ابسؤ ثيح يربال لف نف نيح كو الام نلح بور ةملاو رونو شنإ ع 2

 0 لاق, يش وعيت طعم نعر يع رهن عرع حك ناو مس قم بؤدوم 1 ١
 ٌةزنازماغ كلذوكاءان اج اقتغ نانا ةينخم الط ابلال اتاي ع]عب كفوا افندددرللانال اننيطا رشي | ١ (ش
 ملوهن ممل. ايام بعون زعوالز 0 ا ا ةيلعزماعلا ا 5

 نعش اك عج ليوم تبل ن لرسامالفميشفلا امانا ماجا هدزين اف اغ كلذ كاش الاهل داما ' 5

 كركم الالب وانال طش قاع ناالامزج تنادرادذإل ايؤبرشسلنالل انتل طبع يف ازعر انباري هنا / 0 ل
 يي لو نابل نه نضم اذ عجل اري ن راش ضعت(. نالخن كل نوك نات يغلف داذأ 0 1 0 ١

 زي لاطدإ. ل ى لن اتلاكح دع عدد: اياك نطسونلة لفت ادنس العال سجن نكيإز ايري ةماط ؤ 0 0 ١
 0 ا يي ك !. نبرهجزعوسوم بمب ذتمما بونللعدي ا 0 00 ١

 ايانانلنج لان لافته لج خالو بيتل لاه تر انت نالنل يل انين كالا 1 نو |
 قالا ام تاسست ناتيفا وح ياصافاكنب عال أي ةلاتثث اب لير مر را

 قءاشول عدا رب نعةعلا سايالل ازا بس, نفعل ل ايلمز هل اب ئلاس ل انرججل ادب نحدانجزع تب 0 0 ا ةلمردم نايبددح ورش دس كاهعانللظط رد لسا وش |[ رز

 نيكارخ ا بريل عضم لا ذيلتل )يللي دهاربع كتل نان ابن وعلب 6 0
 ديءاعل تخطئ اواو اوكيزتو الو زدسش سءانكل ناو غب تصرخ شي صياني نت حاب 0 5



 نككيم ازين ال1030 نول لمؤل فمر جلا تنل اسس اياشلا اهيطعايكحلنع اكسلنعةعري نعالمل نعول كما
 نجوم به نم قشر اذج لبعيد الاس خن لحد ري ذليل تل ال تضبالول تخريب
 يااا لوك قالوا ع را

 ”/ملانإع اناغلاف فرز ل خل بولت لَعَس عاب ا

 مخيم شالتعطب ل اهلاقر |غنبامب نيل انضر عزوشمل بي مهران ومدرب انسانا انيق أل مشان
 نجا ساباللافنطعهبوثف ملل عدلاسل اةدلجنار و عزيغو عفن اذ الات اةوتدلعلابنونلا ةلجلارريهنازسابال

 * نلالاةغانا دلل الس ةؤفضلا نون يش نوكيب ون لع ل اءلكش دبعوا] سلا: لالم نيتانعزعوإشلا

 داك لج زعيسجبا ببي بواب غيسي كنية يسضلاز | نس انلرب ءرميتد اسيل ناو رك ارك ثيل لزم

 24 نهي ا هاح انا با تاما ينحل اقل زج اانا اس اهبعانال سلال غن ند ايازع

 لم نيياازإ هيمن شعل ايضي بوث سل شل! اش ادعي ذل اس لاقل لين ن ينحل ين نسير ول عزعرج ظ

 0 ب هيرس ايليا سغ ضال لل لي ضاذ الكا غوص .ناكولورت تمذان : !مبرس اياز امو

 دلكامسد اكول دي هذاذاهيرسابالل النغم نفخ | ابد را زول لعل الشارب :لاَس ل ايالعل لوا

 :طياز شل [ يوشع غو تعم غلق هز سابا ف تلال شم اهئ از هناك او عسا ضايبل مل ' برع
 انمي نان باراك نع غومم تذ للان اراناكي خلل يزعل اكمال
 عر رفويدضاذاض ومازلت عيا زم مدخلي اهفلنح انامل نانا نيهيؤنامانتا
 لاؤطمن عرار جزع لتمفإ اوكم ا جن جرتحفم احا خيرا علو الخبل لزمن تدلل )بلت ايدي اك |

 الن جر 590 ان نانو ننسممل ىف لاق اف شن اطب# 2ارجر اهلخانا رسل احل لع شل لع دبع 0 ثيعانلئلاس

 2 5 ساانرسمل ونجم هب نيران لع اشو زعتر انزال كا اليله نايف الان ن فيو تجب ق لكشماب
 ”تعريكو لبن مرجحا سنيايلف بتطلا عب بهذاذال ان بيطلابالم ادق بون بيل مفاعل العم هللادتعابا

 هؤمابس اذ انوش ن الات م دهطومالل ةيوتلا نيل نبا صاب بيكا قولخنعل امل نإ نايلع ةمادجج وا رع
 9 اذه مال وق قمنا :واخو زن مكلات واغر عانت ١ امس ادبعإب ائلاَسلاق ناني نيد تع ر عرب ازبازع

 عاف يضم نات ارت كو ذمبيط كول ات افلا يان بين فلا. وللي أيي نان طا
 طصوبفرب افيد ثلا يلع مالكة قلطبان | يبطل ن انرل زعم التوت ور ابدازاوٌؤنطلار ةرجل لع بلعي بطلا
 بعذل ناكل لزمد افلا اًههرشل نئراوهط ان اكانماد ادله اد تشعل ةرب دام اقر طلازااوانساناا تول ااا

 5 سيل يل زل اسلارفع لع زجوسُو م ءاملاهطكا .؟وسالزبول هل آن ونغم ايهرمهطنف

 فج /نجئصب ىف نعد عض يركز اوف ز عين بمهام يطب ين كبل اذا اذظر من شعل | عيشملابتونل الا

 و تعي نانعز الظالخا

 ِِى نكن املاك درعا

 احمر 37 0 ه«_ ك6 5

 | متي 1 ناله لا اا لاقت اب اط زرعت ن اغيوئبشم ن ابوس ':انيبعرضخب كموامرخإ لارا ةذ اكلونسؤهو نعمل اذ
 * كلان ةرالدز, دنت 3 همم انريصصو | هه نإ داو ابان بص نانو النمل! 2 يزانلشل الع اطقم انو لا نابع -ّ نعش واركنح بس نأ هلل وشمل اباعتبص + اك 1 21

 0 3 مكلاِلَح اعل اشرح تنارتنامئوكبغا كاتو لن :انمانل انوع ذو : اص )خب نم كل رايلعإةناكلوت 1

 ١ 5 -اللاوييفرعا مف ىلا ل اعيش مش نبوقعب عربى ف لذ لزيازجوسؤم تمي ن انوئ بخ نمونل نينه ناج :تل اان لما كحاس
2 

 0 ٍ 25 ع نطو هانكا ا م



 تا
- 
. 

 3 0 ل يد

 ودوم بسب 0 هس سماع حجو ام ن املا طل لسن

 |ةتالاةطض ادا نيجي نا نال هالش انكر الخ كلم يجادل شن يلع ادن لن عوالارعوا طز عريف
 | ىتبل نويزغيل امل انك يلع اطبع فزع افجر نعت نيزعةنل اواني تبل ل طنضا ااهنشل روما

 ا افيالد تلم ضات الَسانيعت إلخ اعنج نعمان نعسان لس[. يطا اا رز زيا
 لت ادم اعطانا تنقل تاختخاعتع أكاهغ ن اكون ةضي مافن

 1 مبا ديكس هاله جإ نكي, م عر

 مارت ل دانا نكمل نال رجب مال ةلن العزم لزعنازجن عسب نعي ابار دحا وا خز عسا لزع

 هلنكيملاذاائنل انج لنك مدني اهكئئيزكلو زج اناشنل نكيماذ :انضير تين افشل يلهنجيازعتع رب لغنرلعم
 ناو طابا زف لانكا سلاش هام نان يمضغ باتخاذ

 نتزعالادكبسر اندرو جانا الشغب قيس انزبانيياب و يصر ميلا عيل لان كك التشادي راغا

 اهصِسؤو البري اب نوكبرن لا ليتل لو جرتيش نيبونعخي) اًسورهن تن ل اقضئقشعتسا اذان وعيا انتع ضي غل
 ظ فخ مأن يلي لن اعز ءادنعا ل لئلا ل اهةبتعش نببوضجبن عر اؤغضزعز لحن مج زعز مع (5 هن اة:
 | نعل العش ادبعانانلا ل نصب وعيب جمد انزيشم عنيت وجا عت ادب ديس

 21111110 :طلطتخي يلا
 نعلاطف نروح لل انزتزبالود ارالاعضن هوب لعاإ صني ءاش ناورم اهل نظل عت شد ذ ملال اف :تل اعتاد

 ا صو | ناؤر قومهمتقم دش وخان وهل اننمطسخ الاتي زفر غل كا العش بيراك لان بوتع نردون

 | فحول عةرازز نعوفزعتحلعل خس ,ج مانامي اناني فوتيدسنن كيو ير شلاح بن اكل رن خلايلة نغ
 | الات! املا ذازغال نزيه اربع ىلانغن انين افجي عل خاخاذ الس ةيلع عل تلو نايوسإ الات

 مينا اكل لجبل اناخاذ ات نتاع بت اهبخ باز جول شدا طنعز يتب ناسف نجا زعرتس بي

 ولا هسن افا انبات شام ابعا, اناس ناس ناس اهنعزع بفم از لعب لف جيف زعدع

 للف ايدام كك اتيان رنيه تمر اطيق عطب نقي نقم أك عر ديس يس دا 2

 1 الق دوا وجسم سس زرار 0 و
 2 0 2 7 0 | طينة روجتسس وسيد رمت لسد دس يرو شر نسر هيزتساتم |” قرا 3 تس
 ا

 عد
 :ة1الرحو نكبانناوكتنيذافشند يزل | 1 : 0 ١

 ديلا لك سمسا ا نا 4
 اة وجب ١ هيدا و هوك ١ 5 0 0 ن 1

 0 ل
 ا فلكي طز ضال للان ايا جيرلز أب بواد ان“ 0 1 ١

ل نيوهولالاو اتش ندمت [5 قف عأ ع 0 1
 ب 

جند يملا يلي | اإل“ : 5
 - ةهانبعوا هع يشل 

 | دنت حم هلا ثواب ةلضغيجاعما عزام بس ل. للب) دس 01 2 1

 ْ رار



 . حال بع ىلا نتسح ةراصماو لعاب 1لعب ىعوعلا ل جللطر مزز! وا عرتراةرئعددعت ادا !مدوا

 ميما مس دا 'رخربحإءاهف عرب |تناظياهل نعيتل اس لاذ

 رج عزب لعل يزع تملا هانت نائم اندبل جع ن خانني ان !بيرنا ام دس صيف ل عري مسو لول اسد
 ا ل ندير جو ايل ززيرساتنا يان اشباح عسا ماا ذلاسل ان ةفيع لعبا وادع

 9و لعلم وكس ايم اًسلا خاج : 110 لاريرحوهو ميرا: اذس نان تلغ ثيل بنبان ثغور لاو ولاه نيالا

 ناظييحأك دار فلل + اواههجو ىذإرإ !اءازحلت يف الذ زفلال اناذل ا اهيلع ببن عف جزع ح الفلام قعودع

 اوال از موفد بتر وير شلت نا التعب ام :لهوعإ ل اءاعمش لابعاإ لنل اس ل اة هشاحلانخن |.لزعاحا و رينز ع اهم

 نحر )بلم ناذإ إل خذي الل اذ نرحل حش بع فلزع خام نعز | جزع كلن كوج رعت ابابا

 1 كلذ امان اندر |

 تجر عملا اههجو نعبسيطقب حرا طا اةدخورمب تذنس اد ةنعالعإب !تاياعفعج ورامي لاف ان |
 سال ميسا ةاغنبع ال يع اهب ىالكتااتا انيغ افجي رم هروب نعزي جرحي اوةصرخيويسح ا ْ

 نولكاواونلا» لينعشل لال ارتد دكان معسل عشر نوي ا ظ
 3 2 الوات ابل لئمرحا اذا إل عاش ااعشس ادبعال تل اس ل انوا اتعب نك اب لرعدح اوريؤيزج تام |
 تايتااك احنا اندم النمل اسد يا عتازسرعن اي كوتا ا
 نا .بلثو مف تي امل اخلع, رتوش رحال زاجل اهي تخلل تناكت انه عؤموميف فدو اكرم دل

 و مدل انطق للرب لاخلا ضو لم اطير ايس يتلو مه
 ةلاطاهلاالوننيالمن كرجل نزهلبو ن ذالازهش لي ىذا ضل ا طفلا وزيرا ذ رولجربلّمو لانو النود

 كيوب ا هع سدا تا

 لاقت 0 هراردمب نقتل اههح عروش زير! طلع بعون الان يزيح

 : يب كل تاكا اان عيل ا وحان مالم تساةزطد ورينا ْ
 7 كل حماه انش قال غامد كي دعوت لاقل ذب: راض اذا اغنصلدع لال الاف اهيل صخرل لاب اذ لميس !انزه نم

 ماكلامو نيزانثلاب : ممل ول 0 .ا شلال ع ربعي تلاع سطع دعما! لني مون اناا اد ارابخاطةنا

 لصيالل نيرا بلش غيل اال يرمي ةدؤيشن اثدالطل اورو هتملالوغلااال لما: وال بلل انزال تل الع نع

 مز الو اهتوتيمتم نو شمال اهيرجر اورنج وهدملظ نامت اال بوث اف دلال ا: نيطلخشالاضحاريزج رسل

 وال امم يطلع اكتساب ايها نياك اط نانو نازي خلو انهدي
 عاني لعد ادبع فيلو ميم وحلا كالوس باكل اق داش لل ات لظزفلل ازا د] ل ليل يجب

 نيلافطا كبلز جان نلت :ةلكز مشب وقيبل سمور ازا الاويكربل تبق ازا وامل
 ل لانكههلاز خط امد داعين ماطلع يلع )لل ناكافال انوحرباو 1

 أ 1 و ناوفصَو ةزجي انيتهجزعض ل عز نر عيشسم بيير اناعاشب نامل اف مخ ذل لنعضاخ
 ا جاني تل ار ا كرت ام !تاياعةم ادع كلف ل اقرعش نب وععجزعن اهل الع

 ال اةانم ناكل اطلاع نكمل نع هن افرح يل كاك بل اهي شلت دس! كمال
 شالا زفال فا شل لع ها عج لعن تري نر: رع تاو تزهو للة جاونع بي
 نعي ننحو ازعنت بع بقنا لن ال رجال لإن الع ادب ايل رونس جسية
 تاس الزاي هازال كرش ونش كنس
 | يل تيدش ككل سا انتل فكمأب باَتلانرتبليداحرتتكلابلالغلا

 ظ

 اسك ا فادكتفلا < كاس



 ري ا نانرما سرب أ

 2 كنار جاو اضل لرقلال

 دق رقادتع !

 ةقايعل ل اناكد ا

 ل اس نيران
 ميرا

17 

 ا

 -«نوهرقيجا

 |عاةقشرعل انو جرس ناكن اوه الوم ل اًنصخضي رمال جةوكالعَه هتالنع بازعبحاز يدا يراعى أنا |
 ل ة اء انك حره إةةزاوطلا ةلهدن ملح وهرمإ ايش لخالد ازيمائانجخ اخيك اومشزعن الفلا كدي ديانا

 مواجه زوم كن عو أ داكص تانك عيق توم اذ اةريهدمل !كالعش طنعو اها اَنلح نكت هي نوقيتلرساثلا |

 اقَكلرفغم د سلا ائاكفاككداالطدنس تيكا انينومتم ا

 لستار اا ايف تنل نؤ ليل شادبجو كابا خلقا كتاوت
 ديل طر اقزام وفض زج 2 ببي كام دهن خنت جخاك فيم اًجيقدبلانا كلتش دعا كار ص

 كاجو نعم .ثد نرهصل انبعزعؤس و » ايوب تايد زمان غنا ةاسف تنال :لاع هر

 نيو خاو :ىاضيم ساو امدح عاش مان 100 لعيب روش مس دعبل

 طيس ربكم ضيا انعم افعل تن العش ادعو ملطنرسان كج ل باز -خاز لعق ةندب كيلعزاتكيلخد ا

 |نعتج انكسرعاا اج تكلا لونغ ان تن العف ىلع ذل اتدهجو يا ضيو عش فنض وهو غش لع مش اء بع نالجتلا

 || تسلوت) ل افي يل عزاكد سافل ص نوعزنا قوصبتج شار ا الو ونفاذ يبد عارح ا انا جان ففن ى
 | ضابكر]ج قال باز« خال توزن كبك ني رتل اوك سا فزع عادل اكول نازجل جملا جاد صيق
 | : «ملاراعضتايتيعساو تلي المل مهؤا »ا !ءافم ريع نبنمكت] اًضواحمس ثيِبلابطط َيِلَعوْس لو زل اهي |

 ا 2, ةدارز نعي ان نعدارتل ل ع يسد جل عدتلا [ك سانل عنصاكمدصاو ل انذهاكل تغاؤري ةرثلا موج اك |

 1 لعشر لعزل م الفال مادا اضاسسؤا مساند كل زضتو عوج وراسل حالاط سبلقدلاف |

 اطعام لعن خرب ,نوشبرالأ مسار ىفاح ياو :انواطب ا هتنئوالكأ ارنوشال اًماغط)كاوا دالورل نوال لع |

 ا | وهال كهمضل ذده ا[ لدفاهن فسص]ك لعلم لعام جانخاان 'هااههسلب از باتل اموره سلاف || ا

 لااا اال اا ممم ذذأ#ذ|ذأ|]|1>خ10 ]1 ]1 | 1 1 121212 1 1 11ا
 اهتلشب اه رعت عز رغد اننجونبؤم تيب ءآبفلا تاب التلال دكمداظا الا

 8 0 0 2 ا ل كوافن داب ١ ا

 كيكو !اجنجا) ا ااذفل ايو ع لوس أو لبطحت فيمأب مياه الشم ١ ١
 قالو نيحمانل ايدو رغانلغل ا نعمات ارعا مضت جاوع هر 21 ضل |

 قعر م اوال هنو ا زعرشم بيب مّونل 01م أ هس 2

 | مالو غي كل خلا: ةاطنمب نعن اكسئبارعنشردوؤزجج انة نعجن جوس وم اسب .ظاعلف تالزخا | ا

 تاس يس وتلا نوط 15625 1 نا

 دعرن ن مادري ناكل الم ندج عل نست سوه نعيم بج هاجت لنل خو طغاذإوزجلا | َّط

 : اذلَج 00000 هير قط اللقا يامعلم ناز نيت طعن ل جر عونا ْ ٍ
 د ير 8 1

 جرجا ءانب تاوفصنعن املا ماين اداذ جاد اذال وو اليالعفتو خلاف طخ | ْ ١
 دعك ا نجزم ل رعبج 1

 نادر عطول مزع جاني نزعت كايا خب تهب نارا ل شئابلع !ءابلعَس المع ةارعب هو نينزعأأ ظ

 ا
 إ
 ا

 - تحسم تا فس 1 0

 ا

 بةلام 0 هج عرزد مع ىل رت انءزعباشم

 الش ريان اتماج اديب نعي اثل الرمح [كًاذالا كلغ ااذ الل اري رن بالخل
 كيف اغنيلعتتلتلا 5 تالرعوساكلا انا اهصخبوا اهيواوبا شرم نوكك
 اجرجوسوم 0 اس! ثمر اين اريج ساءالل اخجل للك طير و ل و طب يف زعشل اسال
 اولا حولت !نغ عانشل قليل ايس نش :تانيحغ جزع ثا ارلعم حارب عال اك اسلافزيزعمي نعوسعز

  ةسسسا يالا اجمل تانج فاعل العش طع الاس 0



 901 انمي ازعرتتخم لسن از عوج ارجزعرشنل لع تزوج ارينا المو ملاريلانم اللة طغشما
 1 اناكاذاؤزب ١ لانإت العش اربع ف لعراقز ل راوف طز خو سوم « سير ضعس ضعي نا سابالة نوثيز تمثل: حاالت ج اكلاذ
 لس الل ن ابطا | ٠١١ مثل ادع ادبح ىفازع ملا روس تجرم رتيجز لرس بال اذ عزل زخم دهج عزل عازذ رحل عضم ناونع ابل

 تركي داناار# 2 نقاش اكش انااا برس اب الل انمنلم ناب علاتل أ

 نوق ارلا_ليطلا ب 2ااشإ ا اعزب امنع لاكن اذن نرش! الل !ءبعزعن اسنين خارج َتالنبرسايإلل از احا: لعومم

 | د وريعادلاو ناسالا 0غ سوه اشو زهد 1 كاي مش امنعار ل شاك انءذاح نير ئوم نم _ميبرس بال اة.لك يكلي دخل مهبول مغ

 ضر الاس ئلا ان ىف أم مالا عَ انا دال ؤرصللب نعرؤضنءنبة يزعم سؤ منعم نان وب نيارر مهجور سف

 للعراق اص ْ يل ل زعبل اوي نيلهن نعل أك ايكيا ان ندرس نانا ذ اخي [ عنب ضمزكزءالز اظن

 تارطلان ١ علر لحن" | دقيق للاخان ذمغلا صوم الليف اان تانغ درجات ضي لقفل جب

 10 انما كَ ل نير نعسعز مب نع قتلا جول اذن اننازالهشندخإ ع دزييشل أ مؤيأكل ة مذ قصنيد

 4 لرزتسم رداع امنا انانلمش وار طوع از: لا الظل عل بد لانس لاف فج كت زيخ الطن كت تت نا وزعي ا ذؤيج زم تاي عانهنلا
 و ا / عوض ارطمز ىذا لطفل زعممنا اناوإ شل لاعاد لسجل اباد لاس )ان عيرن ننام و تعاهجزي اش ىدنعي

 ناار و بص| ذو 72 يحل !!ادل سل انجبت نيل رع وم بي اذينة داثالط كلذاندن ا اذ انخيل اند دما هتني ناش ءانضي مافن لعن ل اف

 رجا نيكل مثل ايل ججانلاس لاف ل عتنع بيد اني ايده نلف ال اففرتمش ا طمذ لزم ملال طن نزع
 ظ اقواس برر كل رشاد لكن يرغي ع هاو تايمف حج لالات كالي مخل اطغرزع الا

 ' ش ناكن از اف مزين اربروه نيش دبل ا اةرازوكشي بائيثن نفعت ذل يلع لوو لاو اكتلخل ثنا معزعد خا
 ص 0 ءاانكو و تلال نفاذ اخاف ل تزد لوم نايل تال ضان تنال 5

 رمنالو ار امن اكان اعملو خرتمتسال عرب بوما ان لب ليصخب اغلا ف عضل يي كم ومهام

 | "د انهرن منار يادي م زهد بلش ادبسائانلاسسل قولا دبي ل رجمت زرع لآل ةزع
 |١ ١ ةفاهتعريزلعزمالاالل اذن دّيبوادؤيمرتتلازمتيد غفل كاع شس دنع بال اتا تالديعس مي لغاذ لا
 ١ | فو يططرتشن ان اغرلل ان هب ىذازنؤه و ع ؤهّور شلال لكك اللوق | تل إرفع دبع! لتعمدل اف ناس
 ْ 8 لااا 0 ا 2

 0 لع نوفلبؤن بعت مثل ان لل عان ال قه عت نم نادورغف انلغل تمرين مل الاخ : ولان نع

 | عض ايناكلذل .لوفججو زول لاف اين شت قشان اكاكس تيران اة ضل امن اع !عرسجان جزع

 0 لماك ب ةنيلانقلنع و سينا نايع لنا ناس رعاان نجا اورفلا

 1 يان ل اوعزنر ترم نعد اعز لمح اه سب , تومرع مداكيابضلا اغسل ليتل وسال انيتلَء شبع

 هل انزيلولا :! لاف: تال اه نشل اكو ارت امد انإثلا - ع يسم
 احر 531 اكل ل الظل برس انثنلل انتل ل اع اد بع ف نجا ارد جزع از زبرفخ رعرغس بمب

 | مضارب نزولا داكن زياني الا تي: الضنية
 نتن العمق الع هاون تالا فك لل هنن اذ تلال اف ةفكا ل لظاف نلقاك ان

 ناس كضيف بي زعمت زجل: قتل اوتو تاق ا يضوع اًيلموخجباخ
 تح ورمل يسد نو سرر با 1

 لق[ مزمل يزعل اصل اني دن عال ازعانظعزض يزف زلم كغم تسانعل ف رض عدس هد

 ام ثقل :ترياعوسعر باك ليندا هل فارع كل هر قطتح نار !نلميتش

 ظ لعركرعتع إو ةانثل نائنفاكةلغدنل ثسب ناضيرطل اوت تلات اكاذاكتينم.ل هل عزلط مغ شلع انهت



 سس م

 ووو سج

 مده ا لا

 دو ءارل اهني ا نساع ءايلا

 العم تذاع قطا
 هايجو رس تنل رابترابك

 لا ريدي رع دهن

 أ

 8 نهم

 ن2 نمل مدام بج لل ظوزكيز جنان لاذ انءجلعبسمعل انريرعةيللط عع اسد انشا: نباع

 يزعم اصلا 000 اويل ليل هال جتا نت كيان كاع ص

 لّيظن اير تنل التنكر زرع اءازسما هلال اننكل تنشر الانتاج ثليال دش: نيل عووسع

 يمال نمفردانل انام فدك لخزنو نمل انهت نلفؤؤللل اهنيمدحأ ايدل تلطفامد فرط

 ةىلشر ابن رعمل جر ل عتوسؤم بمب اخو ملل ل شل للحل غن نيم تبا متم ازا دحاذ مز وكي] م دعي

 للنبي مشن قطب الجدل نرتب نع ضر كل ات نعؤه ثيل للضرر غاعمنل اس ل افشل لست
 00 0 ا هالي علنانااحلا# ا

 منع سي ا قناتك | 00 0 00 العرش ادع تا م

 00 يا امبالا اذان تح الجل ول ل جرت "!ابملنل اس ل اهلل نع اوه نجي ننَح

 يل !!ننيل نم هيل اخترته كلذن وشم نب اكلم اللرغيل لال سها جل جدل نزف نع يشم انرمتج تود
 طن يمت الل انه فا لعلنا زل لونش رس !ااي.ل اتاي مل لا يطع ست |ىبالابةتلجافنا

 نيل يدل اناهلسوببائلاقناذطم اذطم بيزا خلاب ايل لافن كعمل طبش اطبش لوم ِلَعَواافّغيل ل هن ءابل
 منوم !لَعشس اطل. لانسر لاهنتم الون خضتاكانتصان لين توب لن طنا كانو اب ٌْ
 لئهجرج اير 0و د ضغب هتبقيتسي يخل قون عيله ] تشب و نلحا بكر لسور اَعِلطَساطس سالو َسْناكأ |
 كيك باكو ضاتنججيا لتداول ناو ءاي عسانا ظ

 تووبات )ثلا لعووورسملاو اذئن اكون كم دلجر: يعزل هد ىف كل زبضنل ندهن عامل ل نمت نصت نع |
 ايفل لني لا ازهم طنش ل الل الجي علال اذه كلميجرستحلا ال افغري دب نيس عيزتو تشو ماقف

 0 !عيطنتي ال /ءاذ )تن لعام لاف ؤ

 ظ

 اير افدل_انكر اناا تاس وبل ظنا تتلو لن ان ئه: شل ايش فسوبو لاخذ
 00 وهشسالب ملاذ وْ امسي 11مل بايد قالطل ارءاكقماَسا نا

 مخل !تلعط الص لوسي غنزكتلاَكن را قالط راو انكآ اامةنيبهاتل الط اكسال طن ام ندهاتب

 هيدكإت لت مش للصم لوس لسن اكان لمن راطجلا لج [ل طه سا|نخلا ةنيئبل الخ ل لطرملو مرا
 1 ا مب ل ١

 ل لا درسا واسم ارسال لاو ْ
 هدد كل فنزل دلل اشف تخل علل طي مفر عنل سل انشر ءانذ روستو زج شالادغس زب هت رع نقر

 ل ا ا و و اننوزهوم عرتم كا
 دقن أو وفر وسد يع نا 0 ماو كيلانإ للغش ادن يلازم غنا هيب تمارا ضال امم غسان كامو زوعجنا

 نماشول نعنانالا هاا رااح وي زاخلا |ايلنن انؤع تهز هاتين نابل
 وهل جناب! ماليا زل ايه ؤكيل نا تشان ع جاعن ايت داج
 دان عوسؤم هب اقف خا تورال اناث إل عش اهبعى ف ازع رجعت جر الاه اهو ترم اهب مما

 3 :اجوتجزةنازنص زبك انت هزعتع لنا لايام تداعب عم لزعنو حري قعدان جيرتيشم ا

 هلل شذ افالم ايلاف از انواطلف فاي 3 .انتعل كرا لف جار توري الل نإ شل احس نبع ازع



55 
 لي تهرب لرجوسؤم بتر اقتزبازعزاؤفصوز سما أك تيان هدا ككيطلا ع بمأب

 عل شماو كءاغط غل قنا تاماحاف نه لرمال ثتيطا زم اهي رم الل ان شل هايل ع هه اربع ازعد امتنا وع

 تخلف كل ةزمئج لني بي ذبتط عيذ د لتياد! صاله شبال انامل جرا نمل كال الجمل جيران نلغنا

 نازل لق !خمرول شغل طثانملا ع اخر لريطل له تايلع راما ءعضامر ٌهَعِب ق ل صنيلو

 مشو انتل رش الادازو لش لش ات نع ل |ةنبازعنا وناصدزل |اهف نعيزيمملا ىميب جيلا دنطلا

 ا ولاد مل فذ اانف مولي نطل اناطذالاف ثم لاف مالك وضمن ع
 ديب ا سو امل ال انرمس نوع

 تيل خزعل كسا لنبطل لإ لوني ل ياعم ,ادبعاناتعميل نائف بع عفمسن جوس م بعد ع 2 ريجطلا

 بيد وليل ةلنئانبطلا] شل اط ادبع لازعروف ذي جاي ارعدؤصنمر ضي رعي كيرلا

 ًانييضما عناكب ل علان امعل نما: كلل تبطل نإ شن ايش ادع ىلازعر قنا زجووتفل يهرب ازجنح

 . ٠ سوس سمع سس م

 نرسل رم نمت ال عون

 ا دا ا
 3 هس

 انانالا ىلا شاب

 روفاكلا نال يدر الا هزي ىف | ان يلع زن اع داا ؟ورامطنو اكان ذيل ال يطل كشاناتاف اوان ن الكاب إلتمالل اذ لكك ىل ]نهانا
 رو دولار اسال عون تسي دات يزن نبتت نابل هبط مااا طي طازج رفعوا 0
 ف كرش او اهنرعا هدو | ذيب الو ]قنا الالم كيلا ع لب لزعزي زعم زغب نجي طكع نعؤس هوم اصمم تكس .رلقعنم الز ع

 لاف وب مح رنين ع 5 وطياز ناس اناا طاب سان نظل
 مارق ردلا ورق لاو اهدوا 3 3 ويس وب سو وسع

 كاش اندانؤ هدم 39 نيرا اي ا سلا دش ادع لعن ونجل و

 0 خرز «نلبلا < دوي ؤلي بيب ينال شيال الا عن: لام زب جلا عيان انهالت زماننم
 .> |١ نحل تاون مزهر شمل اروو ثرحانتيطلا عيلان الا اناث العش ادبح فارعؤ اقم اششمري نعميتازازع
 ير - 5 نقلا ينساه 6 اهتم سعر نال وحان أل« سواعاثس

 "در ب لاو ل لاو ني ري سيازعد انوش انكر( غاننو لزرع اناا 21111111 1 ]| 0 :

 | يطاسنا#ن اد شما || ناطتستييل الكمال فاتضد مخفي اهئ فاكلخل فدان سل و كنب كضععتل ادانشالا أيش ْ دئنوفل (بيطللا تس ل فيلا ن5 اسرع اذا نزع ذتوتغل ! ]لاذ ناتشالإل تما
 2 لطلاب ملا درك رلا 11 قال ناش نميز كي وشنس “راسخ وس اني أي تلا قطع دست عمها نقدي شل نط بيط

 1 مالطا رج يقرحار را سامو لابني اضفنا جاككن زاكي انشا يؤذن[ ايو

 ادرددا رم درمان | . | ةالتشانعي نع انانعزتجيعتلفا اثنتي خالفت مطل جيوش لانمي اهسانبإلا
 نب لا ٠ نايل اال اص نان اعاني با ننال دنع هز بي سيت لسسب ناز 0 بللجف

 ناادانإارل ذيطلا 1 اها 'ئاع ننال مد أكشن رعت عا طاسة

 1 وزلا »لكل 58 0 : اصيغلكلز شلال طابنع يناكتلطل ةنرلعرن سمن امي نغناخسش نب نعت دد ناك طأطل نيو بصي
 تا 3 ل و معمم جال

 4 رار 05 : ههيساحل صو دماج 4-2 ملخغال مقتل ءازحا غيلخد اذو
 ' كك بيات نمظيالكن اطنخ لكي نا رطللونب الل نمل ذم لما

 رح ا 1

 ا طا طا نات الون جاز عصب ىباوي ني ماخنتموم ببي هلم ءلضضأ

 الفري لافي ىلالاوف لعن كرم لإ لب ذي عزل نالمخ شذ مداد غسايخشا الأي
 ا ال وتاب الو نيب ثينبلابنوطآوخهص اشف

5-6 2 

 لم



 مس _ بصيص يي يل تس ل صمم ميسم ع هميعنسسم

 ٍِث ”ةاياكتال هنن الايد تالل 0ايام بل 553000 بجو ؤم
 0 لا هل انا اب نواونص كَ كسار فل خر وال وسر ا ابيب نافغز ف اناطمطنالف |

 8 0 اضع و الاف اش اك م

2 
ٍِِ 1 

 0000-2 0 ِت 10 ادعو الان دا 7
 5 انامل امانا ا اننا: تناك وجات ناني از اانا اننانداط 0 ١

 بره غذج [ك ل اهزعز انمملخياانناب) سن ني هطأد:ةيفيزعتلا انسي انلشلا ميلادك عت عمه وشم“ ْ
 دلنغل نان ناو ثيالر فالس الاتات شا منع يراعي لب [لعلالَم نيزعر يشعل |
 ضن لاقابج 0000 الليله دب مانع قيل
 تالا لان |ززؤم نط قهر نتعب س 2 كال حاطط تنل نوكيا اتحيوأ|

 ريا ضسرعزجملا ازبازجربزب نى ومع بئلكأ أبدي نع لل انكي تراطا نمد قنبل اد عج :ءالاكح انمنل نعيموعى لا 538

 1 عجازعلا تون ان ل جنن كتكوزكت هون خوملإ انلا تو نول سكب قش د اكررف شدرتشاسفاعا 0

 ْ كيلا ون ان عطل تهل 32111010101009 اص
 ا ار هارف سماع 6 ناني نيهان ىبي نعرشنل نكيزلصملا بر نعل زعولصلا ع ظ
 نجلا اه“ زخوهر ف نعئولخما لنجل ] تضيرز لس ابالل اكدت هوانا بيج وه اشو عريعج ب بو يشيل مل اذ ل اذخ ا
 6 لا انتهز باف «ماجك ف ودلع اثق عش دنع ضاكتل ظل انا فن اهنعزردا ختم نس انعل ازعيؤوكلا ا

 0 طالبا منا وتس نب سيو ومس ع هع عل انام نانلاف ]

 ليغ بيانات اكدت عير انزغسلاب ديا أيل كربلا, نوطنوح نفص ِنايش ننال ذاعنمم 8 |

 ديال اف بيطري رحل طوس لوي 01 يبا سنو نصر لإ دنت

 تاقترباب لقينا نحب افزع كحل بي نالزغ لاو اةَرانخال ان ؤد از ةرتضل انجل رَبننل اهلج 5 0
 م انوع فصو كاني ىذل نيشان |! !طممق دعى الكلفف لا "خوه مبا لع نم جو قير ل طضرخ 1

 ثاراففامشل انهت اخ اكلنا انتل هاك لزج قوي نحط يب زا دان اص ْ

 ساه فان نايل مزككدعتن موضعا ان لفن زربم املا كلذ ضءاخلا اني ب ضعها ظ

 1 نلل انتافغنو ءلف دب ىدافتين جاب نوكم ضل : الع هادي عون الكسل انك العري نعم امجرعر نغلع 1

 ةيفانبعو ازغوج جية اارعاسضو نعت اًسالا كح اماه ريلتمنل اذن ايور اس اكن اداانءاؤَنل العمل اغل كاهل ١

 أ والان ال]ءاموار لعمل ع5 اها فد رد امس اعفل اماهكو افي اخ وهو ءالجر و هالو تفشل خر نع 1

 اكان فاكس اذان ان ثلالم ادت داره اكله مدخل زق أك ]سبر مدانل المي عزم
 كيلا تنال خاطب اضن انمي نارام بي نيت أك ظ

 قفل تتش ا ليندا "سئس اح طال ١

 ا
| 

. ١ 

 00 نانا نيل 1 اذضطربنأ ب
 بيبكاد نال وبا دنت لن هوس ةددوتتسو و هدا

 بلمفال اهيعرل ف ناك للاهيضنب :



 ينال نبل غلا ءوبَسان مران عوطتوبل اذه تا مقره ئاش لف لعيرلض ناك نان كنم ءاططا اة يكتم ماظل

 دز رعب زغير ومشي نودو نعل انضم نزعت جزع ه | ىوان يزعل! بانل انه ترم ايارعوضعل نمل

 26 نادبع و فج همام تبيح سفن رع هد ءاؤأال ابإ عز رجل ]نمت دنع قول اناث المش دبع
 ةبعز الاد نحن عوبفم بي 0ث باكف انكم ل وول لسا "ةهجوارزخو ءونكورم نابت
 03- [] وتل لادنجت لو ب عدشي كيك توم ينعي ثلايلعم اهنعانانل اس ل اتنائسنب

 هل نيج وطه ا. عمتص ارب ع منصف ر غض حن بمن اهبع نس ان ءاشل ملل, نيا

 تجنن نباصو غل و هنود ان ومان نإس ال دس بي لل الل عاكف كلذ د لاذابط مشب
 [عجعت جا م تدم حبب ملثم! لالش نبع نع

 هلل ايزي :موتورتن هذ دبع ساحل اسم ارنب ومد اددج كب خيا جيجل اذهل لعد اربع يلزع

 لعن بدجاربة نعي اسمي هب ةوفد ثماني دا خؤماولعبع اكيونكو واتس معو ابالاب تابع

 نارام بيل هاو ياها ارت هتف

 يوتا يطال رخل "الان عمّصي اكرب خنضب هج طخ اني عننصيفُكث اناذاوب زعتر 52000

 نه اييشرسم الواو جوع عزك )تضيل انتج خفاف للاي رسل او نعؤض و اناعظربل نقرهح
 لفل امنت وم فيانل اصل اه راهم نكت اه نعيزيلحلا رقع نست عي تايجر عتع حج تبّطلا

 لاله نيانزشخ اب منعت هوب تبا للا نشب فبعض ثد هج قطض» تبعي هلك الا
 اهتتزك اديطلا تال شما ىهو ناو نمل ةرمل لزعيتل سلال اعطاه ىلازعراةو اناس

 لب ترازنم الر 6 ار را 1 را لسا ْ

 ليتك تي زدوكش الايات نسم ااا أع ضسمل ا دضل ايركلوللءداوتل !. انا

 اننا وكم طيرسابال ل اند“ الزنك انإ تل طش ارتع بند اةرارلتلا 6 ُتيطال كش يورد
 سايالإثلادعْس كج ال ادا زرع كيج اصول انضف نفر بتحلا بج الغ يزل اخاف حر د جيوب يطري كم

 ل ا اةرظننالل دايت تسد يقي يانا كتم

 000 را طولا كريامسا بكد ال لارا عيرداتا ززيزداوتل از اراوتل ايها

 هقول: اذ نكت ةينيعيوع شاذ 111111111111 ءةمادج ف نسيمبو ا هي

 بسيسروالو ناطغن وزي باش ناديي زا فكل: تلال ضن زعتر ذيل وتس لم اكزمكاب
 "تالا نعيرتط ل بسم وماوتلات زاداوتل انها اد فكم نر نبات دنع جاز تيرس جزع زيدل

 0 م ذي انما ختساو إلف ظنالل اناثل العم دبع رعد انج

 اتم قعد انس اب نر هر اف ذل لا ظننالل إش للعم طبع يف للعم امجزب كل انطف نعي يلسحلا

 امك اني المن نارذ نعزجزعراوؤضرعتع كثير ءالاؤس الا امككاب نايل امل الجلل انك ا

 عيناك لعش اهنعاب اسمن 0 نان نههادبعز نمل بع وسوم بيز لادوسال لكك !ةياوزمكلا ا

 ليكنس ل لكتلل اهات ايلعش ادلع هلع ل ل بم نافع يفر ] كد رو ه ناك

 عع نت كره حل نالوا كت 2 تورز لودر اهلجيسومانل فلان | 0 نركركلَ ةنإفعزرف

 كا (نلزك1 ءالل اش موحا ذالك ايضا انصتبل ارض جيل اسال ثلا امش ادت ىل رغم اككرزع 2
 ف اعل جل ان ل فكان ل اتيت لكامل اذا كونغ اذكآ اذار ايزمض

 فعمأب رطتتش اخ ل انف ضراكولاذا خؤجفن كل لل هاذاةءامف ان اصح اهي ضعا ونة ع ] كل عل مجاو
 يال ان زجل اس لانا كراع ابعت اك قش اكمل كل ازا 0 ناجحا



 7-0 احا م

 0 ْ ١
 أبن بيب شعبا يزن ايمي وا 3

ْ ُْ | 
07 
 اال ةودولسل حياتي ناني ن0 ربع فاز إ ااعش ادنع لا يو

 م ةراهيطلا

 امييشب لاحم طنعايل دل اسل اةروغس زى دون عر جاز نتج نع ع بسب من للي 22101117 هاذا

 | عقول ا زليتن ساهل نإ لاي ظحانع يف عزب زعذ نحمي قجزلا دبع نتنع بيج نع
 | ذولا جاتك نهتاو لم طج نات ملط تنلاف الب .لعموزشل هيك ةريتشل|

 | لطرتاانما غينيا دان غقاخسداينخجتمزغفاطرونم بيل امثل اللب
 [تروع كال «ولر لع ئرحام مللت ءهيوسا,ا ءاخحلالا جاطع تفرح ناك زل الح لاق انلاَسلاك

 نالفسدقن كم تميت دجال ببختان بامر 1 زول !يلَع نوجا رن ذر اك نزلي ادزمل الخل

 نقول تيرا نخل مناخ :ل امه مح كلا ل عش ادنعأبا جرا سمو قش 2هالاكلا

 ظل وفا ضجر كو سافل فجلس لنايهتش ارجو ازاي ناناظخ مولان

 دف يات دسم توما امهم ميوون ثنن كتناكتنافعاطن نان انيس نمر صعبالل اف وس

 ليد اغط نهنئكم قلصت ل نادل لفوز )شل !لودشج جيلزعو هرج وة عترالا ا سكيفان اكملت «نلولازتلا

 الرس نكاد اواو رسع ست ن اذ يقرره معلم لاف هس: لتكن ال اةمتتذ انف لآل نذل تلد نيتك اهيرتظ

 ديت [ك وعني خل زل التزم تحب طعس اال: تخهاق متل لوني[ عزمي مداقايل رتل
 طفح ا ناس غيل شير رزوا طا ]اذ ال اذ تل ل عمش اهب ىلا نع يصب ىف نشل از مش اذزع طاير نير غتحاهسزب رع
 ناتارن هم نيل جرح ]ل امي يحب انفع اثر نبا ضدر سس انجيلا بسيي ناري ني قرع اذن اككناكد حلف مد
 الز ثمذيترفطكف بمب زيلع رعوهد هناا: طنط لج عز ثا عةمافتعاب دلال ور يصب ىلا
 ملحن لج كل ؤل ضن لاطنايجنِخرَوديَمفاظ]أغ نان تلف نانش ماض اهلكمي يي عباصالقن افومشعلَمب

 الهانم ياكل راض هن اش يلغي لع را زادت ترمي نانزجلَهم نسب اتش لس ناك
 | فه نانعبض ل593 مهنلعل وبدا نرخزعل اسد ياكل ناك مقاوتن اذس نه نرعنتيلملا بصي نلهؤالا ْ

 فون ماذا فا دنع داعي رعد خزعل دنع نتن بي اش يلتف شَعفا ظل

0 

 ب نلرعد]تل دا بيب نزلت بيسان عانس فرز أب ْن 7 اكابو اوم شعو ا ناك سدح

 4 0 طوارق تسال ريا ]جنازه ا روض نا رمتاتتاع
 ١ اك لالعتج ذيج ونوم بيبرس ابالل ةةخ ذل ىجل دلو 2 همماعسلا
 صقر الد جي جر الفارغ لاه ذظ دليلي عنيصا نت ءرافطإ]إ ف وعالي لب اكله اريل ارغس اع
 0 ادبهزعو سوم بيسر اق نئتلعتاونْضْرعن الا ااا باح

 مي باننا اناطضا ماجد تاق لئري[كو افعرب ل ندا ادنع :دافط آخ تلو لجن ننتج اناا
 'اهنآف ناي انفجرت اللف كاكاو لال اوطاهيتا لف لاف بمقر هب 5 ُميلَع ل ام] ف مااريد هدانمظا

 مطل تربع بام نراقب ان انهن نعزيشلا بيزاق نا إو لكل ناضج ارسيبو تي
 قلل نإ خل الوجوب ع4 ان نما اطوال بيتي هسة مان اللا خزالا

 فلاب ةيزيلارن ئسوجتز يب ماتا الهضم نمد شال نا هاجْوا ايه انما ايس ان.طباغننوز سار

 مالتي عْش دنع يوغي تمو نعداخن راش ا بي اًضيرفط ليك نائما اذان لو نبالاهرسلب
 دن 2 يتلا ماب ايسان لبنت راد ولت خا جن دسم .رعلض اح الاد طب الجش لنمنتا ذال أ



 نينهل افيلمعز ع أمن نامل هك العرش اربع يلا عابر نعلالم نينعت ايل لع

 ا مخل همم متل ولدا لكن اب اوصل اي حازاط تتناذا اهْلَع

 رت ادما| كنا بلد ان ان ىدالانلزعيلاط نيل ضفلا كر لالاغن نيل تخلصت كين ايحملي كاره يشاهزم
 ننرازع ١ نعجا: كفيلا 0 و موب هموهورنجل و انخيل جل نعاشل اءاماع

 | 1 : لعرب متسع ضدانإل تلمع ا نتا هيحالوو ن اسل حسب يعل

 0 اص بيب بةبوسا:ضدرعب خت الا قوسو ” لله نماكبق ل وس دطغسف 1 فروع موري و اساَذ 0 5 قصي لزمن

١ 

 ربي لل اكمل وم هع ام كيش وبشب نرد نجزعرابطملابلهزعيتس اسي قون :نكو كرم اخطز نكي دنية لاف داالالثم ءانشالا اذهب

 رسع/لس ابيع يدل اه انئتجريلل افف نازعشلاو امن انجز طف شفوضاولا غابت اهب مف وعإ تل يل اهنا نا لجال اس اني .لملاهَورَع
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 5ك انييصب بارع رو ذيج قلقالد تابوت عدلا فاتني تال ضطب ع باعلي
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 | يدر اوفضص عر ثلخبسمي كي لامرسخ اله يعش اقلب لاذ انرنآلالييرابالد اتا ِلع فارع ىلا
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 تكاد ىو طاشننلا عانجشفل لل امن هلاعن نايلعا عا وورم الجلاء قسما لاو ثور لعياخل نلع ىهسو جال ان لاو و
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 000 0 أ ةيروهد زا ماوشغمرغّرعشلاَس لاق واذ نعم باك زل اغَتلْذ كه . .ءأر زخلاةيبا

 1 لا انا انميلعرتبلو ا2لعانضمو اهةرزنغت اوله انا جان كنا ني 10 اهزاريلم اجل انف

 د اجا كبوت لح اضن قذ ئاثدح اعل انام اذان لثمن نما خيط بناة دح عل ناغل نم نب قرةزيملاع
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 1 ص لان المع ملا ذلشل اش اهني ازعيا نام ازمصرشنم اك الل انتي اتلدناكلا نيل كلاناغعت

 6-0 6 دزامالعرق لزعلاسال نس اقرم ايل عيل و تانيا نابي ة.دب الاوان

 4 1 ذاهب عف كعزل ل اكك لل لزمن اذاعه انور: دب قوس الم امرك ن زاو لع تيلقا لما دال انو عومأ|

 بح كه ©” هيل اهتزاوز نعني لغانتدلافقد اش لا اكلنا خانه زكي اتادحاذ ابي انني ئاطالع
 ا هكا 0 غو يلج دعب اكول اهغنني لال ماج كلعلانملاغفالماجال انزع ومولد هالطع قبل خر إللي ل منج

 0 2 رم واب وراس جحا دعوا هيسعحا

 6 كس 00 عع رس .غاهيطتا ككل اهنا تن كفا ل 5
 ا حت 00 ”ااحا اذاذاليجيخ ائرم اناكأم انهم ناكل ناكل لل انهننا اذ نم اكل ماوه منن اضن تن اكاك اكاكن اا وززكم

 6 0 انيسفلِف نان ةمربكتملكل اكس نجْنس م اططاختن بن إةدذقب ير

 ١ 8 ا ةطلاناغب صلال اج هزم تاع تنل انهكتساكيل نالشكاسياهعماينرك عننا
 ع ا ما ان ملواءاخال !انوماوم ل اذ ملف نجانلو.طموارسومل انرتبعمل ةماطع مق هلل رعف رجا شال عزسو مز ستحل او ١
 كي مانيما: اش مباح غم وهدا ماناكتاوام اةسساناكا .وم يا عنالف مل ابامرمالكل نافذ اش ء انش ناد 1 ,. ةطاوابوشلاد س | ٠ انت ناودندب كل مالا, اني ماجلاوهن اكول نيا الاطت اكداريسومن كمن ا افن انه وفيجانل نيش تزم
 نالئانماطبا نجح اضن نال ا هدم تم رحاب ةاقم كناو] خو الع اربع ىف رعيتر دنع ب هد

 تمول ازد تيد داومال جزم كااعش اهبعابانلال [درجزعب انت ازعجادسل ارعو بجرب همس متن اخي

 نك الالزمة قالك ابتليت يميل عمل د قنف فماتت ا اندجايشفن اوه كم ةنيحان
 فلكي نمر خنيتانل وعلا نم .ءاطم ومنا ةوبنحل طيع ةذل واي هلا عزت كيم دعب تب
 2 تناك لأ انما يإانسلعتلناكال نجيب قخ ل دان ماها لئن ناز اهون اما شما حرعتل اسكان
 قل 1 2 هنا اعتاةلعوعإشلالجمف اتعاب ال استار ىف اهجاساهوكتساو ةووئجرعت) ؛]م ناك
 < "1 | كي انتلاذطلا) !ةقانل ابوكلا ؤ أو [ رق لما تيا اوه. اسالك خل رع ناقيالل انءايوكد زجل ل

 أ مخ ا
0 : 



 راس نقره تس: ةايهت ولد اززواا تت اج تمزج
 فا ايانيوا امّيسان نكن اهل ارم ليلعرتنل و تنل كيل مز شلابدلدوق قب كعم اج ن !هزباف: و« اذن دب كيلض

 انعم ثن اكو انب الم اطجتو خجل ان. ةمالادل اهزجر سم ره عين ينزع زعوسعيو :عوب با بسب كيسا لدا هام

 "هتلر ابااواكس اذ ذل ذهب تركش لاناذانب اخاف تيل, ف ناله ايل اذذانب اعالج اً انكماش دف انظم

 بي حجيلكتلاذ أي ب ذخدبا هيلع لانا انف ضٍئهن شان الاول عت اذةز شل ادد يلعل اظءاثلاض

 ن؟يلنادئ بِك نيلن المات اكن ال اطر لّمالظمت خاج ةعإ لالش ادب ا انلا تلاد اقنيإراوفضرع

 لبا هيلعوانانصا ان فاياض بتل ناكل لل انجي 5ك ساما ينضح زنبق زنيونت ندب قومي ن العن انك اخ

 متيلعل اجزم اد وداي لا طعقد لجعل تن يلع شم دنع اثانلاس لاف جاذ ربل يجز ع يخجل ان اوجاع بمب 0

 تؤياميلعو نائنبيرنل ءاههكتساناكنايلسانلشادينل اهمال ت بانة الدنا الباز »جلا لعريلو تندم | ماعم

 هتيلضائل لاقت النو اننت ةانذد زلم اراغلاسو نال تنددصش بع م نسر ان سافانا بسيط رحالبالا | واسر نانا

 بتلبيس دل قاب القمم نا عتاذان ل اذا لَعش ادع يازعر ةزبازعجشلتلا ككل بانتس زعم

 امين قيل لغلق راف شاد حلت اة ن تاو مز عن عمن ناز نونو دعس ١ كاي طباخ
 نالت هني عبداخر مال لعدانسالاذطب بيب هلع 6 عليج اهينغل مم نوكبتن ام ابخاف نانا 2

 |ييعم وكن ا ناراخي طال نوعي ان قر ءاض بت مق ذل نان يع ثم ليي اورشل يار فج حاف ا دأ
 مفاد” انالاساةنطب لشن زتامذن اك يناوطل فان اينإ تثبيمإ كنان

 | تؤم يمانمد اننا اول اشف مةبخانانب اكلات خْيش لعرتسإل ان اعتل افاؤلعزوطب ناتو لما لعمق عاج نع

 قعر طل ارح سئ يلوي اذ كتل كلو )هخغلب تاكا لذ تكلا هتف بي كن لعم لافف تلاس اهتلاَس ل

 فؤطغلب )ىف عجم هوما افصلاب كيبل اياز عوين اكان قحعنضن اكدناز رج ز لس زعزخإناوةنص 0

 ديلخل [ض نار نإ نب ايش دبا: الاس كلؤل خلف ةناالالاب ماا ته دنيا ةيتعءانتلا |. | ارو نابع
 | نتلاطعاتل اننااول انه لان اهممجلةي اصل اسجد ةلئلعسال نفل اس َلَعْادَبِء لانه دن 2-2

 | رين اءءاقتلضا ل ثم نالؤر هنود انناول ان اهغلنإرتل قانا شن لع ش اتعامل دج هر لكن بع

 نال تاغ الل ثلضلب ناك[ هن سالتخاو :ذلض تااوإ ةيوهدايشن لم نالخككةلئيذفااناؤتَصل اننا

 كام اانا شلع هند اهّبعابا رجب زل ل اسلام زا نيروضنم كيانات ل افخزغلم تاكأد

 هللا ات اناوطماَتباَس اق لجرغإ تلي لعهد بعالم اَسَل اةرذاالفل خايب دلخ كي كياهنسال 2

 يميل فلعةنعيكمهد كايطض وماذا نسب تلف الافغاني اسقرخ اهتمت مت يلعن اظن اهنخل اصرخ ارا هت

 اتلانانل دله بزعنانس قاتم نةتنلغتع كك ذاشتنل يؤ نبط سول لكن تنين تالا تعأ
 | كلذ تاكئاده:ب ميلضةويشاجيتمتمناكتالاةذنينالطوقلعويفاماطط تيل طوع شدا تشارك اب | 75 ١

ل انزال ما لوقر عنق غياث باع شادبع لنا اس اتراقنيانخنلتل أك اسفل افذاشذانلف جت بس دلال تاي محل
 | رج

 الج زن التوت كفوعنلاسة لونا هالماجناكاناءام اخ ناكتن انت نوكيا غنا دنع ١
 فل دي ءانتق نفط ووطب نؤمن لطاقعنل انا نىك لعالم اج ناك امس: زجل فاشن اذاؤط ا يدم ردك

 7 تو نم

 دارملاءاك انه
 لي ديلان امن لفاؤل نظن معاكهنم ضي ءا قالو إ نر يلعش نعي لاس ن ارجل غالجو نعبمو ننس | ةةرتم نازك ٍِ

 لنجل طاقة لج عا كلانا شاع انل نسل ةمانل ب صيعزمتاوتنجزعن انفلات 1 1

 ننىسوم بين ةددعن:قوقي مِلَعل اقوقضطت لوائل افاؤلجن اط نين إل لجن مسم زجل لا 0-0 ظ

 لاك كميل عرفو نجر دعوت ن زجر عب ار زعجإ نط )هت عوف اك «ةيزاف تيل زينا تي 9 ْ



 تاج عصعمرل مل 1-2 ل1 غر دبيد ناهد طوق مط اوت انتو اطنومم ءاطتإتاو ذاوط بلع نأ بلع ن اجعل اس |

 [وطفاط ناكتا 0 ارفغتدَورواوطجزم لك ينرتن اكان م |مرؤاوط تيدلاب نوط جني م لت شلاذ |

 ضن[ افوطط دوب ل تتِفنَو ةندب يعرج تفادي شن عن اوشا كل دن قالض الا |
 يدق ناك رؤس عب بي أكف اناا انفا يئاغخ + اجوننض ى الزعل فوتبال انضةزعإب كيه اداتضلاو ءاغلاب |
 دعم وسو يم ةيصسعوسوب اثةداذذ ندي عزعكتمل نزعل بعيزعو لا !

 اوشن ميمو ماها وشغرير اح وضتف جف داكن نغم طاوش اذئد 7مل اءافَصل زي ىعست

 و سوا 5 دو مث اوشا اعتد افاطن َِضيِْلاِف و اؤط كيبل اذاط ناك اف تاه تل ع شالورتد أ

 2111111 ابوس افوطين عجرم تفيوذن دبل جرف ال اذ
 محل و هواصريفو ةضيرفزاوطللنال اذن ذاؤلزم غم ْن ل ضرلض اور جاده ميل تلعج ايميغسنر م غزعب ْن لَ
 نكبر ل ان هشالئاطش نم ةرلأ اشلون لاس يع فم لصرفي لولد شتم
 عافول فقال ان السم أب اخ وطتز فايل تجي ذو اكولن غيلان نلت توط زف اطذيلا

 _ | فبل ةؤلحاثدخب تسد اخيوإةماللاةلجترجشلاس ل اهي ذليل نصل ل سحفلو زعب بس زعم خل تطيل عزلتمللا

 لعل ن ىدس/ل اه ملبن رع

 مدابج يما تلد انسي راهنت نمر ونس دنخلا اجظل دهر كيم اذدنَيوساللاذاذجنغلالخو كنوث طال ءاضلاز« يقلد كلاب
 اطلسلاو وب امغلا دعني ل نتف كل ٍهوسالل اةرزخومو تضادظمان ذه ف اظد عجز عيل اس لافت ميغ » العد ارع

 ثنا نو روع ها

 ر ,اللال 58 3508
 مكافر اخ هلع اص غال وللا دسم لعد اننا ةنك هي زن نقل اك هت يزج سال نق نان ظناع ارم 00015 1 لمادلع ' اصف

 0 تزراةنر سول تعاني عل عياد ام :نلنءاوتنرب ميلك اةيرتومو مال كلناهلجتَو ايد اهيلع
 - ل يكمل جرح عالة اواني عود نويل الرمش اقزام اذانماااوش رع اايلعن نعول لاهل اخ

 ولا 37 نم ويظل ولان رهف يوه وسو صو يلا خوهش

 انا اتاي اقتانن يوزن بي كارتون أكديل الع تمتع نداكاؤط نود
 انيلسش هذ كلا اهتيع اهلك لانانرلعاذ يلع دانس عافت فلان لهاب ني هع نلللع

 عطيت :محوهذو عل عننا ل انتل للعسل بعت تابع نعل كرش اوَناوْفْصن عوسوم بسب مط عنلال

 31 ردد عزبطزم حوحو وعم صصص ذر أسدص

 ص ل طين شلبي راين وس ازعل حان ضز عز خان مت انذد انف

 ناز برج غمز الب لازم لاو نيم موه دله نجا عان عل شم نلَكي عر ل افدنس اذ ورم تصور لون اط
 ايذلذ لقارمطجر هطلض وكزب تبجزم ؟<ن وكيد خنبال اهطنشسالا سس هزل ازعاج ريط جزل نود اهنرل هاذ
 هلوزغبب) تقوي ضاخث يجز هالاادولنخسكو نك لض اقل د وجولات: :هديج ابن جار وع بكدانان جفا نود

 هاك نتاجات كلذ نوكيق هذ عراطتسالاة بش طال نت جامو جفا فلم نوكين ركمد كلذ طابا :

 ليديا نال ص نمر غيرو لخفض زاجل أكو نب ذا نلكال ةلديشيالل اعاد |
 ١ )تلوح مئلامان انين ناك اع رغف كلذ ناكتناكذندب لور ْسو نراك ل افق انا 1 اناس نع

 ليلي طي هاف لاذع لدن كماخ وهم انهؤيهد اهسمؤا اهلجنار اعلن نم ءاو لضماخ ةوهو منت اهيلجيرا

 9 | اد همي مرونلامل انش لليل ةه له بعيب نينجا 5 ةيطرملعل 'لرنوخ حوش امجرند
52 

 مطابع ىجاكت لهل زعيم ىلاريو نع يزبو طايل يح لوو مسب دال نظن لجل نك اجا
 تاك لضاكعم نكاد دي تمد انو ل اينيجرملاذإمو ا لمن اا رع لخ

 ٌ نيم انااا ره اك :الاخ اضن نان كا :
 | | هنالع يلع ل هون انمار ذخر طن عزو را نيزعس لن كو فالي نمل ندا ننظر طال حيل اضاف الا



 3 روكا 0
 دل د١
 باررلاز منن ط 1
 رطب ضررا أ

0 

 ورا رطل ابرداد

 روزا دنا هنا |
 ناد ماه لاخر

10 
0 

 0 . عسا رك محاد

 1 10 ا

 ار ورا
 راسا
 ع هلك بل زكر اعدم
0 

 اوس
 0 صرعد ماسر ان
 وضل الا - ب كك ادا
 رازتف تيالد ارز
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 روب نا هادو

 لطارق

 كوالا ٠روما غابت ا

5100 

0 

 اس مناع 0
 للسيل اول تان

 | صج ل اس نا
 نهءانلع .

 هارت 1 نار

 ن عسيلكر ونسير لكلا ذل رب ثيل افا بس تر فسنب اينما ل سالي لا ان ةعان كور غب |

 ف ل1
 نراه ديلو نتف زعم حاربت خرعدج ا [5 قيل رلد دفيالد هن اللازم ناد العلن مخفف جي

 ٍُط : :وتلا] كا اجر دلو نلمرت ابالل اةهمال بن هلع ثنا هس اهنع اب لئلا لاف دان نيس عن امنع

 1 ملا مهو + رونو سمول

 ملهطم يلج تعمل قاف لالا دنع لانا عزاز ةه عقم ئتئيلعريل لاه لزنا
 اش لاطملجعا هطانع دقات نقر اعبر

 نيل زنط نال زازا الذ تحن ل اف تلال هم طبع د عطل يزف يَ ازع

 وله ل اقل زناف ل هاريس لان رجح نع تل ل وهج ب ائلاَسل اذ ةداطذ نعزب نعد انهزطشم ب ا

 اي مل إش الع ةطارجع قاكلتل مولان اكسب عنتسر دو 32 نى ع ونَخ بمب ذاشف نحيل نان ع فبد

 لاف هوتيل ان؟ود ايل ااهمخاذل لغرس الرتب ت اد اداتاف كلهرس ابل انبلا اهم ]فل اهلوننف د كليرساالل يل
 لعالم ا ادب عاب ل تلاسلانن# كي نعزب رعد ا جزع ون لعتونع تمي كل ملط نوكن االاوشمسا رمل ||

 قا مدلعن نايلع لكبم زو <« موامضلذ ةوتمإر ئْشاهَسَمدا هاجر اذن لاه تساغ لوم !ةرروغوهدزب]حال جور

 للييزعملءال اف .االال تير عالما عزل د تعزةنخ اسي يدل يدلخ ىذماؤ لوما وينفذ هتس يلقن
 الرس ايزل انمرعوفرتل ااهمضةل غل نالها علل رخل لعشم لعاب |جعالاويعسلاَس ةيزجطفىدما| !

 هنا امال ا و وبل الا انيلياتغ كيويزم املفنز اخ اوههرمج نا | ام

 تل فتم اى وجان خف ل خ اال عش طبع وفعل ةاوفضز عنب دج و عدت
 وام اك د |رذيسملا بحي وهف للان نايتنلاوهنل لكنه الخ

 اء ل اهريعسو هفاالجز ني الج طوخت اذاطو هدر عوام اف|تابؤذ جيا رع]عازدعاع

 7 نخ "اانا دي نمار رعتتما ضن نم مزج تيتاوإ بو اي زيفرخ ا هش ] خرب كيم نايظعَو زرع |
 ثيل اه ورملا اقضل زاب نال اوت نضر افاوط ب انفوطنمة قمم رع مع ]علف لح الع ةبلبع بلطف

 ا ا دنمؤللل يي نؤمن هداج وتحالع ز كفؤ: بتل عدنا
 ريطانلا هالحال لش كل الهه تجار اللعب ا نبا كلي نعول نجوم مسمن غش ضن ويف دال لال
 رانبير ل تؤم جب - ران وتم اوفتصورسملا اك ضيا اون لدن ب و

 انين سر الام سس ةراذلاةيةعلاو قضالااةلك اننا انتمرحااذ لانا ثريا رن انس فرع

 2 0 و ص م ييممما

 0 ن2 نان التف انك دانااذ اعبملاو 7 ويب سام الا خل اوارحاف

 :ابل ان يبل لا رتم ننئل افك نزل ارم اكل دينيز :لايي انجن كيلا ماهل ام تدلل فانر ىنغلا

 الاتيان اوت فتاه ناكر الكي لمال ضان ناكها هن رضا ايميل زم ثءدكالا نذل
 محن ايه ملام اهالي زبك فرو اس للف زان ارخص باب عمم ةرب| ذيج شات تلانطع
 2 الزر اطتاسو هامات المتن نيريكل رزين اور امال نال الانا 00

 12 ةيبسب داجزعزكبلمملا بيب عب بدال | يلج :اكاذادي كنيته لكن

 ف بم نيلي لذا يفز يانبع تنير 28 0
 200 لزع رعايتهم ا لعن لش العش ادع لير عزيز عد انزع
 ذل وسال يايا انغل نا كب العط اديس د لالمل ناب بيب هنن فخ ا(]ك, النقل:
 تكتل الاف سوف مول اهيفنس اعل ااه امن سرل !ءتيلع هلل ال تصمَس لوسَر ن نهرا انين اربا يضم الاد ١



 للا روكا حسب م : ل

 1 كيرلا ةداهل !مزضالا لش انعم اكل لنش ادخل رعشلال انتل العرس ايراني ل سفالة يع 4 أد كل نير نم

 1 50 هانم ايالورلنت ئاف كد الن ارؤمتلليلكل اول شطنالان كرث ل ناو ,لْم اووم !كدار لزاءرتمح

 0 دفلك *أيتشل امد "اال عانشالا, يراوإ كيرسلاذا امإهصوصللازمعا اناللجتشر ب 00

 ىنم دب اد ما 111101 79 يب هيمو
 | ىف ف لن نزلا , ين رايس كر ترس ل صم مانا صنش ل صوئصل كر ضع اجد

 7 سلو امال الا 00 ل اوه ونمل لكك اذ: عرامي ن لفاخانث يدل ادوسالا وز تنل ريو زوز خاله لان
 15 تلون طخ ناك الانارؤجن: لنقول ينل خن لع طماتع صدا يجزي عز اوفضوزل اذضخز عي شحملا

 يمل دال ةندااتن تناك ماتا ممل اذ امن علال

 ”لثل ايل اربع ف ككل ل اذد اغيل وكر اوفس ع ا اواو شاسع

 0 0 ا .اظعاض مع

 لترا عتل احل ك6 النعال نب شوز زمام وفا
 شرع ل اكل كاف تعم | نخل ةءانالذانطفجلا
 راو يع يلا لاذع وم اف ذب نالاليلزما نوب نسيرلا لوليتا عنب الا
 نعيم زهزعتم [كو مزمل هاف هع كلاطنازوككل عنب تاون راء لاف مل انكد يزيل وتمؤلششم لع
 0 انرناش نبذ اصير ريل خلل دنع لاكن ل اقن ايزي اهنع نس النسبه ز عز اناس ني جسوم

 :نعاهجزعر دل ادبعزعوتؤم تيارا خد ذادم م الجز نخل عاش انعططورخل اومن ونسال تح رل تلف

 رح ةضشا ترش وطب نارا لاله سان عنها اذا شمار يال
 اناا كش ادع از ولج لد ان عرج ناري عت وشمل 20
 ل 5 دسيس ميحصتسست صا الكم اذتنا ثنتلإم 1

 - صا لع) نب الزلال انا خليل :لادبع م ازع مز اهزبرؤضن زعل ع صنز عع انبا بسير نسما لهبود

 00 يل ويا
 زعم ايزي زعناؤفطوريعوب انا سبر 5 ثيِصْض يات الك خضم دان مالكا الملك اه نصك ءازجلف بننحجا

 اقل َكنلَعن اتيان اهصرننيلا اس الف 0 و

 ايل دشا كتان بسال تي عال فدان عيل الط نر رخل زا ني ذاته
 يلح اوين قاذف كيل اطال ةءث لن كيلض وح تنادي سير تط دز اطر ا”! كلر طش نعت الاف
 ايل ير زخرلقرإ نصه غل لبد ناكال اهجءانغا انت انلَعْن اة بلال كل هذال لغو غتاد

 راظائنه تلف يع ءاطم وب تاو لا اًطخْئب اصلن اف ثلة داك 0: هجر تهد يصد عيش اسيل ان |أ

 لفل للي :رافككم ليال اكو :عؤهَد خي ذانعسا ام اط نحال تلف ناك لع 1 00 |

 نبل نعزيشملا اسي بهو ماا مط الا وامان ارجشل || صه ئت !لف ءاوس او بارما 0

 اكيتساد لغو نؤ م انعل لفع لجلال اننا سيات داو وطلال

 انزين الصْميبَئامَفَلاندياطن ماي 5 هر ااًأٌمبانَما نان كلف ةداقك الخلان ومو اهيا

 هازل انو م امراخال ثنايا مش اهب ا ا جوردن زوار ل

 : ير نكس تسلا قصت تئازييلض ديشل النفاذ طا ذة نخل كاما نيئدان
 2 نو تا نا انهان تانايا ياسين جين ىلا نم جاتيعقمدرب ناكافا ادع

 تاؤامل اف ايمانا >6 الو فني ناب قني باهر عوه جما طال ججلاب انصااخا اشي يلع هش دنع ال اها

 مهري نلكمرم يد

 نسف انصرإل نئللدد ١

 بائس سلك ب
 "دمع -

4 



 ١ امريمرعب امارس ا يطشاعب قاتلا انمزاجزيدؤضننكتاوم جزعت انقله [يلاومناعقملكا العلا |
 نلاتا اند اهلل انف دن اوعض_ر عزا هّسم مبا هد الفلا ان ئتَيل ل الل! لكايلف كال ااَحوشد ورع انا

 ب تر زلط لك هخوهو اَكِنحَب اال وعي كري اق هس ببعابا

 اق ذكان للاخ اعنا هن يلكاه عوهواكسْبص تانمإ ل خر اهلي لحد اربح نال ك لفل انهن اخ نيروضنموع ريع
 1 ا ا اهالي اند شان رن كاظاءاجآل اتءاضاطج مل | اًأ 2

 تنل اان انعدم نام [شبس_نال اذن هتك اننا كار غوهد نع انوع
 را ايعاناطلاتلا له انعانح سمية وذم تازءق ايان رشمات مغاجنملااان ال نصا ولاا منال الرب لطرمغ ارإ

 نوزع لا
 3-970 66٠م 1
0 051 

 ع تي ره داما ل ايتلشز اي اي رالالل انهن كسا ءاكديص بانضاوزجزع | انها ردا مك ىسمرلا ل سيل |
 الحج اك لك[ رسابل امن واخد اذ عزلها اعف لونتان شل ا ياهف جاكت لق ل اهتم ةشتعز ؟هلذ داعنبدع | اوس, الاد لفي

 قحّباخسنيازعناجنا نبل عزعزيلمما بينت + الدان عزرناغم زن ريل ]خذا ال نذل نعنركد نأ اص يلة ماركات
 2 ميتا هزك ل لكاذكملخذا اذا ثم لكايالل الجاف عذ ماخفإ !ثل طلع وم ندع 2لزع مز اج نيرو ضنم 3 1 نم

 اذا انين الم عوعي نع نهجرعبه نع + باوعرفعج2 لزعرج نت خ سمين هان غلبا يدش جيذ نال لكايثالف رتل 0 الضر يف اعو هر 7

 هني افضل سيب م از ورجال ثم ولا غتبمل|عيذاذ اوزيل اكوضو_ هلا لال لكي ربتها جف | نع 7 و ع

 جس ضل يزاذان دال عاجل زل نمؤمن ةزيلينفسيتلا !مزلذاذالوتي ناكر مشا ممل اع عنعج عزت نع ١ 0 0 757 د ا

 دّئيَصل ا ببيصيرمرطل تلك وبشر رشا نعي صركوتزعب اباعوعنإ بي زوق زعامة تيمؤ فل هل 7 000 ١
 ثلاسأ ان يجزعْكترالا ارم حلاوي رنغ دب لاب متضصياض تل طخ !ذفنلعن اكان ال انج طر ومص امري دغش كل ا

 رم ميدان مو مال م نحول م شل 1 ١ الل ني طيوم عرشحول اي لاكن اسّداكلاةرلكابأر أ: لواط ديس لج ل نلت ا اعد هن تكول مي زحإ ل يلف اهنا لات لرمي |

 قد تيص ماخ م وحوم نعل ةهرضخول موجز عإ ايل عشم بع اب ذل اسف نول وعد دو اع اص ظ

 كسب 1 دواس وول مف 2

 مشل اعط الب فات انلاةليجزناونصزعنادتلا اك يصب يعمل امو عقلا :

 ”ممزن عدا نع سب ىضيإل ”موساي ب ا لافملزغو وو لا ذاذما ةرثخد اجلس نوكدبتلا

 لكل حاان اذان زوم و ذكي ل خزي و لكايالو رشم نوكين از وحيل هدااذ تيت اميز محعَم ا

 الط يطال ثم اديس مله اف عانعت جلت تريل هلا دعابانل اسلاةقيعر هد ءدانصئكيم اذاخل اذن

 مال ثغور لَو ةزكمنلا خل تعي لإ !لعتت اهبع اي لنل اس ل اق عمترل لف لعرب جزين لن جرع رمل لوعو جا سعب ساب

 كيلا غن ديال + معن انوتطت < انتل للا لفشل مل[ ظيلغل اهم ءاخ عم ناك دييضل رواها ةرايط
 ديجسو ازعويعو لن او تديزي ني ومِجيْرَحد اصلا بيدا مجان ]يول مونت خرز وطي ون وعزف الدبطل 1

 لجيل نيننمالالجر بغت كم نع - زج دتيفلازمئث 0 يل

 نعل :انميرزس ملك ليما يقل لوط ضر فإ_ تكد ألد مهدت ا
 ل لفل امزلكاين بعام اد ان اوهرسل ديَضا لزم كابل اف] كار امج ادتيضل ادزْرْملا رو طضمر اكن

 نعإك للكس ل بعاب لل الاوت نوت نعل اضن نعي جازعتع (> قيل كتل ءادما ا ياعانت ىلا

 'ك لك قيقا ارطتض ااذإءة1 ]خاج عش ناشف دتيقل الكيل مدت اربيوه ونيل الط شل
 كلج راذإ شتلات لاني نان نلف ءالف كايلح ناكل موه ل نان مشب ةليسؤ اليل بحل ز»
 2 ة ذيك لا طضا] خاف لش العشار عة از اوال نعت تلم لع كي كلام

 ةيضلا ]كلر طتضاوجزعشلا ل اف مراجزترؤضنمزع هروب ضن نعفيجزعو سوم بيب كيب ثيضن لكي
 لكلا نيل اءاطال هز لكم تال بحل نجار امين هت دي تحااانم .ةشيل شل هلكالت اعايل حا طيلة ننيملا

 ةييسلح

1 



 انس[ يرينا نعيم بده بي متنرااعشادنع تال هنن اظن نالافز أب ننادايصلالكتال ناز
 هياكاذن ةيصرجتو دام جيف دن كلا طضا اذا هلع ل لل هشاردعاناذل ال جر جلد اًقنل بعز عب مشأ
 امان نه اذوب ناكني ناشي لنج يطل خه لعر اصلا بي تي زيها
 قيود ءاننلز كيلا عا ابك نسافر يت شامل ذبل لكان جا لا هديس لات |

 أل تل لاقابل لوممول كيا ادنسل بماذا غن اذل هيله نانل رصة مدن لد لت لخأ
 امص 3 كما هليل انلابحا يعي لكي يضل ا دل لا عىل تل لست اون اهنا 2 م 4 8 ب 3 ويسمع 8
 كاي خلها فاد يسي نرتب الل نإ ذلايلش نعومي هتمرالا اك ليد نكو> الن يصد
 دوك كاكا منهن اياضنث واكانع تل ام اطول اثر اسلاك اًناتمدماغطَوو) اسس كام اهلل هوز و ريطم

 هوو وززيل اف ضب زجل اف ضني ورمل لف نور طه ديص نان اكاط بلاء تيصزت ومضت لف ضبوزب لا ةرضمدب ماذجألا
 | 2 ةتا6انت امون هناكاةل انةناالا ل شل ماء اهب ء ب لعبور حد اجزجزتترلا دنع وسم بويز جلا
 لشن ذل جينا اوتلاف كوكي زل فاش نك لكل ان تلاع هش. نع جياع اب نعاشتلا كرا
 تاز لهل الع ةماطئع وبال اغل ار اتت ىطنل انضر غر اندم نا َع بي لج ةزتش ل ناكل انيلض لن ناذ
 قاعي نالانعنه [كجل ايان[ اهل اذ ماما ءذكء سدا لالا نال تتر مب ف اّسلض اقلك
 ذيل افلا يجرم اتا ان نؤرزع نق لضم اظاداج د ولكإب مت ةهيل م نال تجطج لان كالت
 وخاض اناختمل اانا اواكارم نس نط شل يلغي بنزع لال زق اوهنص تي تيشلا بهي ذا اذ

 عا لكايداهرعلشإ العش ضان امل بوق ير ذوبن يركزون ؤم بصي تتم لط ذم مل الان
 لاتضز هرج حملا بسب, دال لكمال ملال إل العرفج لع غن عنان 3ع خل ا عز جتش بسياللا
 متل انج وم هداج لخو ةلو طناف ند ل اهم ن بالو دالك تا مزعل وسما انإ كن ايل عض ادد ع يفازعد امنيا زح
 هللا ان اكان يلع قت لنمنن اهلا ن.ناوولل سن الو زعلاوريل اف نوتسوزل انساب كول از ئهد دا مخ

 انص| ليفي نللعش اهبل لع ةزاذز عزب اطيز حملا بسر شل يلد ادنح ف ازغ وخل: عانت الك
 : لش رعدإلاك نان لَ جانع الد لعبت له هزعقنلا كك ءازجر رج وقت يل افةدازج
 انصأ مالت اَعْسا بع ب ل عرج زعالعل جزل هن عز عفس م بسب ذاش مجبل داوثيكن اكن او مانطعنرئنفكل اذ ةداطج
 ادءأ| نانازعلاذ عز عنب حلا نم وعاجل يزهع بسب ذابت نعجز كان اكتاكم انطز هنكل انا يكاوأ انه جزيت اس
 | تاويل طا يكلا الين عيدبن قتل اف اليل ب ةجعل نا ثلكانةداؤيما اخف كلاس ادنعد ل
 2 بازع:كلثل مه اًعيجلكالا لنا ةر انك تل السجووم ايضا اهب لوالد صيف بيجو نل اعتني جولطا

 | نا اك للا دير نابت[ 420 .ةانع كنل كرس طذ ذل لنشر انتا لشن اياعش نع
 درئابكتب | ءليؤشالة لطب سيم ناقنرطلا لن انادي ابكي زحل ال هلطلااهتيطعاطد سير عتدانذ تح
 (8ءاالنل لوز ينم نوسو ادم مونلاعان فم دارج ال نجس يؤ خخ ل عاف صزعن ايلا أك يبت عا
 اما 0 ”لطاناورنع ل لعانالتسم "تحث لانو طاف ٠
 انص| نطل بعرس اهاله] ذظضالب بع نادر يي يطحن اا ذادازإلر كسي نا الجل اذ تلبس هند اهنبع جاع ركب ز عدا
 ام نوبكشي ل ةن ونس نكت وع مونلاو يبطل والعناد | ايا عشا نبع ىف التل ل قر ربا زعال انضف
 انادي نحن نعيد زن نجتامتئازعدتيج كو ميلي الل اة: هلانايح اول عل اواطظتسسا
 1 ع دس تح اا مص دو <95 اة كا 1 دع

 | ةعاضرندتا اك وزد بيض جلا هم أب :انرطاكبالل ههشل عيت
 تظلاتر اقناع ناعوينج سمي تانما انك ناك ايلعل نيل ديدي ل اف نط عادت | ّط
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 0000010 ا ا |
 اقفال نرئوهد هن اكميليرنيلءرخلئ طا :ال ايخلئاضا نق ائةر اكل اعل اثذاسع تأ هله اهل اياعتم اربع فال 8 5 م

 ا[ دافكلاب راما امك لكي ميل اًطْخديَصلا م حاراصا اذإ باك« ضعبزم هيو ليل ندم هتلاهنخعد ا نعو 7 7 1

 خر ل تانك اركي رمق ١
 لا مدع جزاهم

 هر وزد سلاف د

 قال ار ارأسلا اعراسبلا اذ

 ِ 2 الح اعراب تس
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 تير ٠ أعم
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 "1 ريدر
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 "لل كر وطخم بسب لن: هلو غلف دام لج علل اقزندد اق ايداع يدم اهم اين باص ات داغن اف راحل لعن اف

 |منيلَعمَخاين امب انستا: «نافكيلخ اظديتلا مغ انس اذ الان اش لحمد اهبع يلب احا ضج زعراجول لن للع
 00 داع ام .انعان اناّطح ناكافا ابا هر اذكلا

 زك إوترصلاب ق دست مداح ديالا اذاوتحلا) انش ياش

 | دوعإ لنزع ناني نئمّد ادن عز عدإلا تبن الفله اورتن ..ههاؤتينو ء هدا لعركم ا رخ ااه تجفف داعت ان

 هللانإل 00 ةلكيص تين لضرل اومن ديَصلا ريدان ل 0 ا ]

 اأكدنمألت مس بمنع ديل للا ذءازب لءءاوكخ امال ان نزين امام تان
 | ٍترِع و نعِلع اك لعلوم انجي امين طي , اان 1

 الهه هنن ايان از هد اكبابانم لج ةعلشلا حلا ابان لاَسل مطل از ولا

 00 ل 'اطعضجم نان لذ دتبصلل اههةدمما ولكى زكيزا ملص لماللل ا ءارخ
 انامع انعإبلل اسن ارش ادع نزددذ انتين ازعل دملج يووم يسب او آخ ةردعأول اًندوحطان الا عيل او اورد |

 ١ | هنن انس كتي ا جالس انائنزدح يؤم انهن اغتال سدا: عا
 أءابنمف نوي مد دينملت نق مانا نزل ل للشام ب فراغ ليل الضعف نات يشحت سي دات

2 
 ع

 داع فزع شلشلا بي نجر لحما --
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 0س اكس ماولكايلبارشن 0 تا با لقمل“ 0 ٠ فر امال بص اسيرلوت نم

 3 م لي لاناهسما ذل اًاماكد نص ءاذعث دج ديت مين الن اًلكريص الم متمكن لكل عل اهمملع 0 ساو مديد ربل

 م 20 كونا 00 !ترايل تش اربع لاكتلف ل انت طا طل لضسوب مهي 0 يع سيور يعن

 00 لاي لدلك ةعاذن اننا جانأ للتو 53 هال
 ظ انناةيضاةخ ربوع مد عاشر آش اهنعإلل ل سل اوريْصِب فامهي نعن اكس نبازغنتر دو فجل نبت ا ل

 ا 2 ناكمزاثت هيبتها يب ؟لن تدان لت ناطا واهم فرار ل سب لكك بف لا

 ع ًايابلك ع ظ ناانت ]يطع لز ا ضخف اناوءد نو انذكتىلا ان اص ازه شن مدس انجزجل اهدالك ىف زغير شل ازع) هس زع 1 ادار رك

 | هعنلخمم كلا نسما تار انل ف حتف ءاخانج ثقتحان ههتشم المال ناطر اطار نياك نرجركت وضعوا 7
 |داتخل اعكسم ناكتلذ نال ايجي نووستذ اثمثحاذ اند كاع )اف ةنل سوف حا قدكيإ كل ملباع ه١ كدعلا 0 /

 مرا ذك

 دنا مم 1-2-2

١ ٌ
 

 د م نالت اننا كسبنا مدلج كتل قبس هتان كلذ ناك ا

 لمصاباص نوف شل اهيل عاجل عربكمو ةدالذمي اهحارع ناز 5 ْ

 1 ةافحاب اص اناايضابم+ يراجع تلال دجال دل انل انزع ار بنر مضز عراد تباع ونؤم بيءاذلا |
 أوم هلام لكان الل ا: لنلعب ع ىلغد اعزءدعل اهتم لزغوسؤم تي فلام 5 ؛لكِإع ظ

 ا | تاني عنةبعت :>ت ع اعد نخ نام ختنكاذ) ابالهاج مناك ةنت وش اذذ كرمك لالح هداضن أو :

 الهش عتن مداح اوم هم كيلعن رخل لالَحْس ادد اه.: كبِاَعْيِحَو ايتلجتإ مت لناكادع دان اك يع ا

 ا 0 .'ولكات تم لعأ 0 ا 0

 03 ىبعلبو أ 72 ِ 06-52 د 1 كلذ مال دص ىف يل عاوعمخ ناو يق ةيق ٍ ا

 ا بكعإ 0 :جلاَسلاف 10 ينعش امنع جنب لصعلرا اب انو عنتسنعإم ١

 أ ميسي جدت :اشمرخ زم عرب | درر يكن اليس كن ان لع كانانغما لع

 ا قغبح نانا: زرعه ذو هيلع سولف ناك الاقهن حرض دي قاترطت عر مزجؤ ذل !طعشادنع
 مطسسيطسسشمل 5ك ت1 ع كك ا 2 ع ةفكتكا انفك هده دك هعس

 ع

 ا ١



 || 2 7 نق 775922592522 222-7222223

 0 ١ نعي طاطل عوبوم مب بعاد انص عا جعف ب كامل قرآعل 53يالمئألء الغل ليلعغن عدصا د دير فمهجدأ
 اك ِ

 كاس 1 نكاح ل اح ججد دب با ناقيص د: زنا نع ادنع نانو يمي دامت خش نباعشش دق خب ادع
 “> 2 ثان ايا

 200 امككيالف ابضار وه دنهح لعبه خوظلل اكنادنل عال ديل طين ولم خد اهيلعوث عوايل ناك أ
 /ن در نافرطن لور و تو

 0 م ل
 : انص| يلج اس نشل اجو ضل عنج كن بسب كيما ةعاديلال الانميات وكان
 ملل "نم كيصلاهنمان3 ملاذا الماك شنب ؛لياعل اة تيضل غض ((ل بخل ا يرو هبل تضل ضن ل جرا ونكت خو هو اًعيص

 ثدراميا ااا نأ لل نضل فذلك عود الاسلوب: تتخيل بي

 مان ايلعدش ادب ىناكئل خل اهزيبصب جزع اكس نبا هج يصب يوعز انس نيد هنادي عزك اوفى ثوم بمب

 022 2 ياخ اذؤوي كلوب هاذءاف ثلف والغلا فن نصانوتي بان هج ةلموللابهزن لجيل ررتكت عؤمداًيلظع لبد

 لج 0 يرسل ١ اكننلافنك كفيه  نانددض خان هتيم د نم نة لعل وشم رس نعد

 1 يا 4 ني وخال نإ ان أييتفزتمل زد ديلان بوفاة ددأ ننتيممم نعجن

 تاطماضاب دصلانم ١ 1 جن راه أب كاننش !:آدنارخو ام عاب انس ا ةافكب اب غابلاذاه
 انس دصل نا 02 انت زج ل انهم جان ولغل لئلا صل 5

 - ] نقعد وا اون جوت تن كا ف ا م ادام

 مسيوم 0 0 ع جبع 2
 ارا يصعب اش ١ |4381 نحارب ادن انجيل كف اتا تليق تسنل لكي كانن نجي
 نترياماهطالارعزعلا 2| ١ | كين دجاؤ زخاد حش ابانس هلكت اولد يبان فايد تيتل دا اظل تلال دس ناب ادع

 ا مامرشلا ناد أ ا م هالو تعز هتوف قدتس بي ماطالاؤل ذا
 0 ةلعلاص اثار اب كالعم أب لن ذإيملاذا اانا فلو قيل يبكي زنا الار ؤغدو لؤخ زعسو

 لهي ةركرللا دورا خل اجل ا نبدا 60 يز كح امتع رخو ملا ايضا انما
 هلئلالن مت مق د لاوثلا نا ْ دوال قيزلن ذل اهتمت منيل ل اثم رن ل كرئد قيل ناف ثلة مب منيل ل اهرثحتود وام اشن باص او جزغ
 أ لت تاد نسلم اع قوة ذنبا ناقلة لان ةبانمل زعل ةنيكج ل ةتتشل داير تي قمن لان
 ! و 50 ذلناتنلف: ذاشرتلع لانا باط ننزل افق مضيلغلاة قصتنا طدنقيانان تلفاكس نيئطيلنا

 هند زارت || دخن اهلا اهيفسؤم بس مازال دل ضب قدنصني اي رك سة رشع مان اخلاندتدتي
 ان يحداهص]ت ا ايام اهغماشنل لف فدي اعيرتخول ادام هنل لركن كانو انف ىف دأب ماس ريحت دارج ديا اميدنعأ
 اذان بانا ثلا فسدت ١ جلاب نود عجلت بيب نقل ادواذ نعل اضفزبلعتاجا بيعت نكس لال عتمد نّشلا|

 48 ا | نانا نانو تعجب ماذا تان جازت لوك الا لعشارسع دار ىاذ دمي نع
 0 ْ 0 ا اتي

 1 0 ! نقد انف او .:.نكايعريلف نقش قد اثءالاض د اذ دانيل 1 لكلومصت ْماءانط حا انيق اناًمائصكلذإ

 / 7 مااعاشا |
 | دشلف اال سقي يلع ل اهداطن تتر غال 5 م اس ح

 ارا اهطالان ء د دق لو عزان العشا ادنع 2 لوعان اطضارضتم و جإ سرع كلا كك رقي اه ةقبلاة تلفذن دب هيلكل امرثجتودا>ل نش

 رو جا ايران لق انت جس مانطإ ركع نبل نين اكد ال انانتكبس ويس اذان نجي نان يلع ل هتان عن

 2 ةد رار م اونلاب اذ | 0 رع نادذدديجزعإيج كي امل ا اتاي بكي اعتني مانطل فاقع بلا ءق ناكدادابم نس

 ا 00 || المعتل ملم ايلع طا بعاباقل امل ويصب نجل جك نع طنز كي نعاس لشمال

0 13 ! 

 ارا .ى اكييييييس سس

0 



 ا هتاف هلو كلرلاعمضا

١ 
١ 

/ 

| | 

/ 
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 رئاغلاذد
 نونعسسرت

 دعبل رعو >نعداخج

 1”: امرنسءاغ حو
 ' ةلاو ل6 غلا

 فران دب
 فيدو

 ورز. اه

 0س ا ركل الا

 يس نا يصلان ىلا

 يلوي ار

0 
 لانإ العش طبع يباح عم اطزع هما لبي ار اذا امدكراذفك انما كا نمو طم يلا زف

 - ا
 امامرجز شل اس لان نتتملاو نعتبلا هي 222

 ا !ذفمزحلا وصب بنرالل تل دلك لعش طجعاب لئن احلل لعن اكنمزب! كي ذاثم عم اللف لامالشد اند

 00 عمتر عيب انانرب ل زعداوعل عون وم تمن دا عل اه قي ع ؤالا [كريكلا غلاب
 مج اغاني دينا دكجرنلخ امم ظاَضلا دن وافل اهعوبرل لاف تلال عش دنع مر عع مسز عل نجي لزع

 ختيار عو الل ' اسمي نجوموم ببال نجلهن نع لعل اهدار نمي ازغت © قيغيتيمزعاكي كاذه بي
 | قنا مدت لا اكضاعنا الضو تزنكيادي طاقم :رفلباامال نخلط ادن دار نيلاع
 وو 5-5 اد عاصم ضي]كلم اص ماخطل وني ل نان حام نص: نيكس لك اماهطمار تل اتموق ماد

 الزمن انستا الت نعل اا انتل ل عطش نعت زعاال عل نحجيرقزل ام هيرع
 «ةفاخارا !تاز اه ىف اكل نعل يضفن لذ لوي بشحلا بعيب ابي يكسم :انطلكل علام عيل شكل ناذمب

 ميد ذابتوطا ذر ةقرتحور انجقتت اننوطل اه انعلللنف 3 اع نفر رص اهلَرعَن لة نع

 لاعب ل از انرل اذ نت امل انتيجطاطمنيازعز ان تكول ان نفد ادشمغراشل زين ب ةةقفلا |

 ِس "5 وخيل ان .اوذذ اضفت بسن نزين كلذ وس ايفون ع

 ٍقدَصِيب ثادأ 00 1 ا انضارمل شنان اعد ادعو )اهل اعراب

 نكسر سلك طنوس رع نرامدلا ثاكسان دل *لكناق ان انذ ا نر كش ]كاتكت نب منو تاني
 0 ا ا دا ا 8 3 8

 نيلي انين رادملاىئجتععتيرل ليكستن عراْذَّصلا بسم مانا ثل+ اضن مفر 7 يد ط ْ
 كافل ل يق نجفَعل اهي اف لا غ نت كعار كر جذل وشاف تل غل انتل ليل كش دنع 2 ل تيبس عن ع تاس ظ
 ةيلعا اة هيب كج كن ان نك هتمق سلع اقر ييعاطموُش نافل لف بق دب تمون متمن لعل ا
 هياضومن اتذلل اذه ملكل ان هلنفوته نان ثاعز يق ف ضن ذيله ل اف مياجتد كج سكه ناذ ن لق مه فضن
 2 عينان غائر هزتتع كك فامرع5 اذ نزلا قم هيلع قمن مجلس بيم ارزع هد

 اخَلَحل اناهينل يشد انيلثحاة رتب ظذخاذ ع وه رتل تلا هيل
 فيقمأ سن أرخ ارغب فلي اا انوا بإ دره انه 3 حو

 ايان اك تفاهم "هزيل هفضل او 00 هارت شاماصا ذأ نَلل

 ماج طورجد هل اهدنا نما فز مناافزاكت اوذا شمول اهلثفانا اه ءارش ا. ايناون انت اا عمش ادع

 امانه جاننل ان كوتا خلع امبالا :ضتملاتءاشب عاف صبر ناطر لغه جونل اني دزه داهغدنت

 ! ماض ليسانس اناناس انىلاكل نك ونغ كن مسدد و٠ تميزك
 جدا ييطعش ادب طبل نرخ ل نيت اللبان اذ. ل خلايق تنم لاما ضخ انا خر تف
 ل سو زد طب ناب لق م نس عادج قدا دال عب هأطتا

 لضم لن# رالف وهو ماضيك زمن نإ تلال ةمادنع د! جول اع انج غريم انارعنخ بمب
 ةببكلا غلاي بالا ضيا فب فكه لنضب صام زد ملكولخ ايزو طك فانز ةلافل الز عضّببل اها

 لفرتك مانت قانا( ةجيخ نننؤإإم ال لاس الع ننس للمال العيب اكدرو بم
 بيلشب ارح لافتس فعلا :!متهن مثار هد ثنو نرسل الخ نارها لاذع زا 3

 تمول! ل اذه ىلا نش اني كه وه جنا ضل ازردكل امد اهنانا لالا عل س تن ذكنلَع
 ايي نواف ايما تؤ امان اننئلزب ان اهفن اكواتشلذا اجيال الطن ننا الذ نلف فيكي

2 

١ 



 تهناوضتننش يةذال وشهد لان اهلل ونمو! ل

 :نلع رع نعلا (كءأن بعيب ميس رسب م

 اناملك شور اكد تيفيز انتل تلاد نعل ليالا غال اسيل اهم وه ورث اع ضني ب اضل خورشين ل اس
| 

 رشي يمدسَصل نع ناخذ تيرس مبدع ري جيد يع ارح هج ت0:

 كبارعرصب ىلرخن اكن: عن انين ت م رجوسوم بي : يآ ثلم الصفن زي )ناز نكس كاز

 اًنماناركأ سقم ان اكتر( نبيع ننام اسمي تلا كاش نع

 نيني فلن نتقبل ياو 1 ارز يطق ننتقل دا رع

لل شاك خرط نضل لفن اكاذا مكمن اجار اجلا
 كمن ا اتففل لالا اليضفل لزب ختي رخ ه

 ىلاذف : انسخ الابرس اننا هذ ناقل الخال عل: | سضعلا نك خشي دحو ثوره انه اعطال ع ماضل لا[

 لرد اك[ اصل الع ممم انبام اعطال اخو ارأ نم اًدهس قرع واخ انو انئن مالكا لفن هظاتاو بالا

 اهلالغ نير الكان نا جرش مز خرل يدضال خوش الانا انو مسجب للنار ييرنعرت عد بكج

 كئاَمْدِنِم ديلكل زل زفات لك ضي ينال خالل اننا تل اذن زيلع موللئنشا

 28: علا معو هداهلطان لل خطوه عم از نجل فخم اانلا"يل يخش

 ا احل امانطرب ىزنجو اب ق دتصطب هد وه اهتم لف زجر ع وهو حاف اهل ناو هزدزماحلا

 از وولاة رتل صنم ديل عنب ةطف نجل عت علف زد ؤهواغر ون ظن اذ :اشوجلت ع رع

 مج زووم ملثم نانو نؤمن ساطع ضو ابر ملا و افصل ل واااو فانا
 ضي هل انذار اد الاطلال هزم غو ضن افد مذ ع ير هن نإ لض

 قنا ع انجي! نافضَتسل قرن لسة اش ضن كت ذ

 دي ئخباسد ل انضيبل انطق مب تانالإإ ل مالو ترين اا دلت ازا هيض در شوهد اهيغرذف ماغير ْ

 يول اا تر واجمع ساطع ارئثلحرسِلفاييشوفنن ان اخ نيب دم ٍ

 و كرر سْط د د انئمطو املك ايلع ند انصلال او هيما اس اتي ىرموهنا سالم ضيا َكعرقب ثانالا

 ةٌيافننبنالا جبان ا4ي ملا صلب اي فى اكل زءاكدشم تيرا انلهئذترف [كيائالت كي ع

 اهف نوكر درت نب هولك جف ناكسمملعل اناَكيَحاولكاف ماعن' خاف اوبانمر مره جام موف ويشن يلعن ردح ىلا

 دانوثل شن باث رات ليج نع استل لعوولول] ار عوسؤم بمد لال اكد جْؤَعَو جا لاد ديلان و زشيف
 ١ تمجرع نعل |كامودكعن اذن لب زككو سيو البإ ارث امس انس مونبز مس يمت ني

 را جدو و نبللنئيطن َدْناَج يلد اطنخ لف اذال تلاع اهبع ف نتج ا اعز ل تضنل نعظيبل اعله

 انلالا هال لاعاد نع يعمل اخ ننالئرو اكنمنباو مفامجزبر ظن نر افجر جول م سمي ليالازم

 اوان ماكل فايد رسبت امل تانك جلول ةناؤغطمزعرايتشلا | نزيل زرهزعأ

 ظ ا
 2 مع اجار :.انل العرس لزعورتجب

 ا مج عاب اكفاننجال اناا لَعْس دبع لعل خيبت يلم تاك زر رعر ظل ل عّراوفضزعوسو بيب

 قيزاهبروصن عز اسمن, لعن انسي نزعه جلع كر كقول روطخدت لجل اهبانصاذ اان اذ

 ا انآ ضياع ةلغل لس اكمعل ضياع راق لسن _ . امد ثق ناطتضنياطو همن عدل اصلا للان ناو

 00 #3 ردا :ناجتم اطتل ضن فايل شم ضب الضان 9 ةاطقل اصعب

 ارك رتناو يلا هل طزلا برص ءاكاا ناري دقت فالحل معدل وا اهنبؤتفلاواةفانل لل موو قفلاو

 اكاد نات نازل عن وال فوباشل || يضل نئزهغشي حنو انياب يذم ليوان اذ تاريخ تاو لالا
 ا الخ يت اهدحا ناضج اني اةفاعهننب نافل ادابخال اكو ةلانذ زد كلغ تن ناباشيد :دح فاكرك داك كالا يكب ديلا

 اكن 20



00 

 1” ل زلال

 0 ه رص جالغ

 0 0 راضنلا انثي

 2 7 اردد اعباهئالا

0 ./. 

 نيل اسلحه بع لذ اهصاطعب وعما, نا عيكج رب وعم نعوسؤم بيد نرفلاف يخرب ه)غجذلكل دلع ل
 انك ةدن خارفضنبل فكم اهنرطنر كامو ع ايل خانت سل انج لع هسؤم تب يدلل السان حالا | ل

 ل اًثلخنن الق علل لا نعجه زحتع تيا م دامس اهينفل اف منش ات |طمل ارض

 ناتي مان ورجل ضيم اج تع هلال يدل يضيع جل السل اند نطقت طول خو عشلام

 رطل عدل الكف قالا نزعت نم عرف حنبل اف ناكاذا هلك تنهماخارت قفل ةيلخ ينحل متل ضاغ
 بي حقت عصف انضاؤل ضال اداب انسرميلا انش ككل ون حاكاك ا ذخال اكليل امي ادصال لت ب انصال جال

 اتش ثا اننا ا هلاك كفل اناث لعدم دبع ىازعولخ لن اما يزعر اوفضرعينع

 نقجإ عزعاك داما نفف وا ا اناا وتلا ءرانك لعب امان اكمل لعامل أي ا الاوروبي ريل
 00 دعو امل ان كلظَعَس ادعى ازعرنس ازعل عع اهني ْ 2 2 م
 | انثمملع نا اطعذو همنا ا ا 20 0 : ... عفو سادس ا

 ١ يرانا لالتشادنو نعزرجت دان عيل بو عوسفم تب انقلاززن جسم +ذاعزج ايي ضن اكان نير | اذع 3257 نمد ف شل القد
 انتوا 5 حاد الان فلاروم مدرك فتن الفاكهة يكن ةطاطوا ا ظ تا رص
 0 كئلاَمَل 1 انلم نب 1217 زخعس سب دا 2 ا ل
 ْ كاف لعل ن انين وكلف عوهوا ثم افنمتل اة بليل اوروغض ل فاننا وجت ايزل 7 ا

 1 و و ا رانك فان اني ةينااؤااشس دا 0 3

 ا الزام ياكل نإ لن جن وت تلا ووقت اهو اف شل المش اديس ب لع اب انت طخ زعن اوه خو دنسسلا ١ 0 0 ا ْ
 مل .لةفلش اكره جد عزل خرتن 12200 الاد اك 1 17 تالا م
 ١ 0-0 3 ءاصأ ارك قا فسم أراهم رظنراجاز وذالك 0 2 ود اعات سلا ا

 أ تاوركت تنال لج مكرم مشو ناش لعن هاف ماج َلالَتَن لان! كايلعس طبعها زع:اغ / ابني اسوس وت ظ

 ِ معلولا غشت للا انما مدل اناا جف زغااطرعو اهتم لف يولد 0 ْ 0 رانا ينال“ قا

 عتغ عنب نارين عزفت 1 0 ا م و ا 0 نا را 1

 تاك ماوه: هالو لكن ا: معة مولكالانف اقل للام لا نعزي فول هتدل [سدئا راس اهم ١ 2 ا يلا 0 لا

 ظ ا ا بي نعرافسلابيغنةباببابتع ١١ ا“
 نيلزعن دالاس را قام مدلل ناهز يرش كلان يلب وعل ان دووم رج جف هاا : 0

 أيا تاز تاما ا دب مع روك د بوم امرا : 0 و

 ا هل اجرت زج ]هت ع جلع شرعلا اقع كبلعاماه لاف ماخنناخنشص ناد كا حاد يق اذ اذ ربل : ا

 ١ هتاكتع البالغ قتل علا ان ةنانبل ندب اان لانكا اتلانانلاياعش طبع فانع 72 يل ن0 نا
 | ناله. تلات نعدافسنا تبي بواشل طومان غشا انش هج هةلحيبزعمش الا ةنوكوان مظخغا ١ اة

 ْ متل لماذا ا :ةي طم ازدي د ضل واشإا رع دنع يلع انني يزعل نشن نزع اس ١ ١ ل 1 0

 . لطررعل تقلا بريف تن ارعبعإو ن ارجعمل ازعل حالو د غي ذل جو بعز نزع فنعضألا ص بم ةررل ٍ 1 0 ١ ل

 اكلت 57 :ذيءالعل الكل انام كلا لق نان كلف انور ايوان لحل راق شلاباضائاطا رن 07
 بقدم نجوم 6-5 سمعتي كرساتلل مايو لحل انة دخول انفال كلة اع نيك اق ءظغ نام ١ ا / 0 5

 !هتلعل اهيل مطر خا ف تل ميلاف اطضا نصف لقيا ل اتش ا تانانست لانا غيز عيت كونغبكب ْ ر يا ١

 تاك اعل 1 هج ليي تطاطل لعوسوم تب اياداغ تنال ارانب تاهت تنال دا 3 لسد 5

 تك تس سو ل ا



 هعمل "
 لفن 'ن هدو. اش. نلعل اصلا هوه احر ا

 خازم اهي ف نلف ريغ لعرب اهنمث سلع انَلالَعو 2 ف اين نان تلعن ال عونا ز يللا اف ج

 هدم هولا ولج« "1 نةلجتف ل ثل كاعد نع يخي صب 2 لو ]عي ]جلع انتووخ وه و ماهل

 بت 2 ماج لعب ديمه ف ضن جلا: يت) جلف اعف ن اكن ا 0 نا ا

 16 1 تا داق جد جو < ميسم أب ضني كنباندلا لسد
 لوميا جور هل اذ ادت! انفالإ اش تحوي نال فرما «الف كم نا بجتل انش يعش دنع ف علاجنض عزكم

 ةبانصاهبنص اقف هئلح يشم تن اياعش طعون ال اخذ ثنائي نبض ابك ومصر دل رتعكل اعلن ايده

 نير اءازع اول ارت نسال 2 ازل اًصدكم ويل فخم ناكن انوع لب حيئنلا هده عاجاخ ناكن اف مزخوشد

 هيي نالت فل كلاما اذارزهلا هيل فمات الي جي عمران
 كل مو ان ئلاتلح حصل

 ف

 2 ناعم شيت مرهم نلملا 5 ءاش ناوزكم رغوة مون اكن اد

 -- نكرنض تس 4 5يتولان ا تنال نال فواكه اللا ناا زي اناا نم

 0 اهم اهزرونظن نتبع از ازغعراوفضز وسوم سب باصات دنس ا اذن مزمل ك2 لاق اعنا

 لضفاٌةل لبخازكم اهلك لاهغطنايجاسن انجن ااكب لاو :يزم ولا تافكرعإ ديما
 ابنا م دو :ضل اعمر انك عرس فنل قل

 الرز اعجز عراوصلاومل ألا
 ا رار هارم ا 0 يرطتوت نعام اكياس نرملاناهرعشل انتا

 1 0 لفة لاطل نال دفان ري اير منلءايشاخ توخي خل ال كلل ذا ثا دك ش دبع حار عرا غن قع غ

 ارش ل 5 ا يل سس ا بح امي دصت لع ام

 11 دلصعرذ هوؤزع جز ابإءف ءرظنوخ ند فو نيخضوملانكيو غوت القنا ع يي نعد ركا دفا
 00 هيَ هِضمهبوشطعو رح يهل خلا] كاقلا نإ كارل عش اربع عر اعرق عز اوم مب خالتلا

 ار بنعم ل نع نجارة العش طابا الايد | مي نضيع غل اظل ضاززجم ذاتي نا
 ناك درت د اي ءادخنم 14 عناب لضءاهنسانعل نعإعز وسخ عاتب تمي الب ةسريلامي ءالنلا,قدَصتب نص لكامل انكم

 38 0 ...( 0كالغ ين انصتنزم16] تشل نر ةنل ا فم دهون لك. انكتازعنل از نإ نلا لش ادد عد اعتشمل
 ان بن ملعلالكآا نال ان (هملع سرع جزع ذوكتل رع وريغل نيل وعس عن انزع عبس لكلا اميزمكهزكت ئَح ليا 0

 كنا نعول م اهيوطت

 | كايؤدلا طن ناك الو كاناّر مكس اليغنلاسل انعسدجا عن اخنشمزب عدوي نعي جبع هيبانع |
 دك 31 اخ اي لنا ىوت ثاعرتسلف انومخم ل ن اةركأ امال هازال اتسم ]كأي نطو لف يلعن ءاخذ ا اونلن ىنعب رمى ١

 ا ةلعلساك نعد |.:ل نع 3 لون جو زغرب ع بسعب نورمضّصرْغَو لك يومْضَم كاكا افي كورد أك ملكك

 ١ | وتل ىف نمر منعت مال | نعرع هسمب نوجععْحٌو أذ اكانومضم لك تالكت ل نإ العش دبع

 اني فم نكرجا تب ب 0كم اناهنم كوت عسغلداشتل دن اسال روك كل 21 نعل اس لل اف ا

 عننا تعج دلع أب أسخن اكره ]جر لك انإ كا يلع ةهادنع لإ جزل الل ادنعيرع

 طم انناذل 0 ل ا

 ه0 وي كلاش انخا 0

 ن4 (ررلاو الخ | ' لجأ لك6ءاذغ نارا نوكيناضننل كج عاج قش عني لكان زق كلاما

0 
 ١ - تر نا ءاخ

 52 !/ل لاد اب
0171 
 ارم درع د 4 رارت لا

0 

 و
0 

 ضل 20
 سءاثن او اة صءاؤ
 تركيزك -مرقلن ىلا
 يامل مق رلا
 ١ لما تركتك كدا

 ١ 'رطسد نول مودك

 الغلا تشكر يجون

 مكيلا رقوسو رصلار هرم

 | "لج خول هد

 ادلئصاؤطر عرف
 لك و ءاماؤ طرمب

1 12 



 م 000 8 5 00 0 0

 5اس 0
 2 01د ووفيت موتا -!|نمرصف مغنون اكاذاوؤل هون كه ازض اق ناكر :اذاعيب ||

 | 2 ادا زينا سب قطا نضر اكن امله تت تعاشل لللتن اكاذان اهم ديسؤل اعانل انكت هبانعاز وت لقت |

 هبلعز امكان افم فاو مجدا لَحن اكن اودتحاذ قامت ليام وب اذاخ ّمتف ناكاذا اوي قح اكمم اذاواتنن بيكو عجن لهاا

 000 هيي يس

 اطايلد 0 6 مم ا ايروكا اناا
 ِتلاَسا اراقب ل غتاو نمزج وسوم تل ساو اسئرل ندع هن ل مول ناك

 | داق داق مخ! نافل ويت شتدانورظانلاةوالتخللم تر "طاع خال وغالب اع شاددعا)

 متاع لإ ءجاو هباّضاعان مل نع كو : فتاح كي لحانقت نر ايدها دياب لعماردلا

 1 ومس عا سس الا حملا جرح ف

 اند[ نوح زر تل ا وجنت ن اولا اةنبك امر عوب !تلايلع لعل اذن بانل يرضع |

 فهل اواني رل نيبعضومايعتلا عل اسزاد هن كتان اهيضقب ىجوعن تا ءاندمت وص روع بأ

 ةممانزبلا هلرضععللوعفنلل اشبلارمئرغدب انو راي رع فكل ناقات ةدايزلا نه احتل جوع اًضا||

 جامل يزل لف وعن ون نيكل ,ة وجنون ري وصول ل ضحي مو نكس متل رابإ ءرإ زم عا الالاف

 || ثتعس نال نا امهم 0 و سوسو

 8 ن دوا حرم كدا ةئلإ ديوس ههه اسم 00 0

 فيي نجد : 310 انتقم انا تويت نزلنا تان 7 هموم

 ع اكليوشلاف افمالكل بول يخيط الهوا وجو كح نيواتحلاودد دل اب قرفلا عدا ش رولا
 م جل

 د ناس انور زعبل! لا 50 الْعاَحاَخ ماهل لف امنالاوجر هوه ث نحن 0

 لان عيججزم منذ افلا تاذتلاواشنحل نتا خوش أن لال يومن اهدي واول احن وك قفا تراك رجع

 ا كافل لوما“ هاله صا نطور نات ىنل ا و ل اةوهالع |

 0 نامي ازناعمم ل عسل جو ات تلعال لا طخ اوس اهدده  اءويصعن نعت زخات لفإما هزم كن اتبالا

 لرب رفججو نع 00 عا والخ ايم 2-20 رصحا ار لاك ع هر و قغبانت اا مس معلا تا :ئانكلو 5

 معوع احا عتبان ضان ام نكم علف ن توم اك 10و وعود قاءاظو دوت

 ١ دعم هتان نافية مل اءاطا6 2 بلع ن اذ شهر موز كير نادت ءئوثنال كمر ثلا ا

 0 لبان ياا ال نود ضايق سن اكو وع دع وس عزان
 ١ فلام ل :تقلتلا ؛ كة خان اكو اوه ذرعا والجو كس انَم كدت اف هله

 | لعقد كت قفا فدا انهت يتجزأ انضمت 2 اهدجربد كال امك تي مروصحلا |

 فعلا ال فانني انعم يبان ر ف نيوز عضو ملم ع نطلا [ح وص اناره دجع منان ْ

 ا 0 وضل 0ضينو اونو فرخ عدل ناكل افا :ان شت انوه ناك رماذاعَمدَش |

 اك اذاكملاف اهئفسب ناضوطصل اولا يانا هيووكرع موال ظ ظ

1 
 | 0ان 290/زعلط فيف ذل وموعد شاعت لئلا اسنان شِلدلَع



 اداكل ان اةردعتم ترق يل يه ا ا تس داو انلاورب قزم
 يطب ثفلجيام امخااذ لان !ابلعممجو ازعةزارز نعش زعز جل ادسعنرعوموم بسب ءدءجزح الشم

 باعك زم اعزعوتضنل عرش 3 امينا ؟انمرتسوطنذا اوُصْوإ وضح لعل ك2 لف جيزي اخس اد احن خي ن البق

 ا انو نحت جول أوتشاول اننا نرافلااال انام فيس ما وس صدد

 ةلخس

 الَملاث اال ابوطْسال نمشي حل زوئيضتدر لقفل فز هاف هنن خا لش ةلخي نكلو ليف ترم كيالذم

 :آ1 يح ارض يلَصْلْربَوناْشْلاَ وس ب ساس سما

 ؟ياطان اضع اجرع 1 كك

 ا «ناكنا جلد سم اذه انج يكل سم بزخول موب ناكالن تنكس دس كعب وزي نلت زرع مؤ الاظ

 الك ببب هيلو اكد جتيلعر بلو دك لخت اكناو هانت عضم وبس تيل اطفططللا معلا

 اناذل ملا موس كاف سهشان از جترسانلانعل اني تاؤعت فوقول اني "و أي نيم 50
 ا اصعب نددسدج عندؤدضلال نإ تالف لعذر ١ اطذ نعن ايل نعوم سلي زعم انباعديج 5 دليل عوسس الا

 لحام مضارب لمار 2 لعاو3 ناتي ىلع اكس فاننا حاكسملا الب اذان. زهدي درر دهب ثني رو كفا متل لقد

 فص *نعئلاَسل ازعزز نجرس عرب ا 6 ثحدت |١ هنن لزج الادانملو يبل كعبلق لاك انتل لقا

 | هينا اتادكوغ و طف داك اي خافد انزلت باعت لع 2 عنب ن لها خض هناك يدهب كيبل ن لاق
 انضم اخي لف اونا ان اءنفو ضف مول ثالذ ن اكد ان امون كل نل

 121211110 ايزل العوم فلج دل حض ول للتي اخي خ؟] وك

 1 0 ما لاس ثّيحطط وعل انف تح مخول عا و مَ مل لعبت الس الم ءانلنل الل ا نجر ة رجم ي 0

 م لش لل ّسدتع ل عيرارز نعدا نشلشلا كتي جنيب اعس امتع اب لل اسمن لكعت

 اىابالدغم اهنوضنلال قر اتا كك اب نوم ظند نكك هادا از غاش در تاما نغني دو نسا شلا اكل
 ١ انااخلت نمي اناكتزازعوو زان ؤم ابيب لالغايالشإو ى انا ونا ناندصورطرنش اع زيبوتشلا 6

 | هعمز اكان فعن اكازاهي دهب ثعّبيلَم

 ل برعاتسنن نباتات

 .ن هنن انثتاونت

 1 ْ 2 00 ا 13د 9 ان لمت ندع
  مزعنادبرب نيحلونب لاف طزشي نيكو كاف يزل شكل العم طنعا بانل امل انف اكل تل نضل لزيز يلع ببي ا اص

 قلبن الوتين ذاخخ ا زر نمد ضن اوخسي انورحل اةلس از« اناضمل تلف عوق و سس انو شسح لج

 ْ مدح الا نزلا تملا نإ لان دبع هع عين ذنعلانعز ليجعل وعر تي لباكرم
 | هلم لفل طتالذ طن فت تلضش هز وخر ام دن 0و ر رة زماان اجيووحك

 فيم أي نسلونناقالع زاب 0 ليا نبض لعلي خس انف ثرنخلش ل“ نلمح
 ريح - الان: د يصل رد طوال اجبزعمس القفل ثلا اتم دبع ىف نعد ننال رمد ايوا هلا

 ا ل «”يخو اي انونو م بسم هته امد نيب ابل نخر شسيلاةيسسر هل َومؤلَسمل لع يطيل ظ
 أ نمل هلهشل زان رويال انت ئقذش لاوس زل اهنا نلخوزسم الزعل تلا وؤ تطالع شالت
 5 نافل نشيل نيالال اننا انكسار زيا اننج نهض انتو ضد لعتم هبمشاع يولي ل ميسان خت اكلك
 1 | زعل كي رعإ تلي مج اناث سل اةنالن نعني لعل انهن نتن نعت 8 ىببالا هياط نوف حاولا

 أهي يزعل !تاذخا امانه لاف مالعبزءانمالاوإسورلاهب اِباَعَس لصالون سلال اعتل ن داود
 ّ 0 0 غل الند ا باكلاف تالا امان نمل اعزذل اهنععتل نَساوذإ ابعد نع ف لعف اهلاّرع

 5 لِمَ لل اعهنام<+ فم لك انناف لولب دال طع حاويات انلاون ان نمل لن مانجا هه . بر اوصل 0

 ضع العر ل ملط هلل زن دام :لعوزنش لغو كلام شن سام اهتال ا يج نع اه تير لمة جلعتمم

000 

 ا رف تل رت
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 ا

 كلتلع نش الد نار جذي

 تلامو نعزخز م

 'عنصت عك

 ل كتلك ىدسلا خل
 اس ارض اطورب علا

 م الو ذاع اد ن لن

 فرن أذ اوس جد عمد سنا

 دا 8

 | 0 قتيءاجاد

 داع

 لم
 هر ا

 هه |

 اص



 ظ
 ظ

5 16 0 2 

 2 ا |
ّ 

 اخ مس"

 انهفال بطر منسم اعوتن اها طسج م نهش ديد عصي لامة هخ خلاواتل مرتب ءاش دن اذ رعيته قلنا
 قات لعشلا تجاياناسل اذن( نعنع نيل اشيدسا اكث سي جنودع ان لو جلخ مح كن ءاجاذ مانجا |

 : 189 | اناا هنا اناني يفض وتلا هاذا غم ناو ننال كيرالا خابر مقا
 رمال يح حم :دأرالا انخاول ناتو نامل
 دوت رك ولالا مز اك نارك "ده كور كذاوء زل غشلاهاعم شما اور اف تاقركيم ١

 لستسهص نس شيلاسا هانماعرسانلا هباشم تيما انا دادس اندر ئومعسانا

 ١ انيبل جوش اتم مل اوافضل اتا نش لاهنت ريت مثول نرينكاسل كراش اطلل ين ئقط 22-27
 تاز نواوصانلع مش امنا اذ اه ك هلا ارئاعس نب“ ؟؟انلمحتذملاو هناغسل اهيل كان هن نانا موطن موانع 5

 َكالنكك-ىبؤننل الي. نككد انها دال همز ل ايتن وركن كمل اضابتت لل نكمل اونا اومطاو يي اولكتانونمم
 ظافر النت إق رعت اس ةدنشإ لاقل انو نيبو سَ اننلقش ا مر
 ايوة ظحبز اوك ومم اوفو مهموم فَما ومطآَءاهنناولكت ماطماكا |

 و اناتاقل لسا يانا كرنك ناك كتكي ان ام

 سارا كا كرصن د ا حالف نتا شنتل فان ان وقيس نالاخ زم ةزحالاذ

 قدرك الفا طا اها هلم القز ننةكيلم التزتمج خلق نف رادو دعت انافشنا كذا 9
 هنبعرهو ل 1ماهإزم سكن انضافالا تاف ككشن نفض اذ ان يح مامالكد مع لقد خلاد ءانانداةلمل جراسا

 | 21 ل والنون ةلالا فاشل يالا ها هد قعورمانهالكو شمل انوطضافالا ]جلف د تاز تنضاذالاب دي اردو اونضف أ ةزكب
 0و وقومي ةظضؤل ف مب دانجاليرسانلالاضزمغل انفي ماكل را بل زان حي تاؤعبن ونتنالاو طاثوو نا
 كم نايل صن نملا+ يارا ةفانله ليو ث انجز م هذض ماكل راب ف فلاياكبرعل ربا ةظفاوع ع هه مان نم جز الن هد امزح

 | تااذ اس العن اكاملاد اد وعل ونتي عنوحرل ناحل كك اخس او ةناشاِناهدءاس تومان ومالك نؤملعن توسالكأ

 ااا نيم لع شان اناولَصدِسنْهْرنا انف ذل صلو غ وه مهر ماقم نأ لئالنخا لعمال روض املاةغيتهإعاز نتا

 | لكلاب فاو نويت نازل انج لغ شا تان + سا ارياعس زمر انمالازب انسو نايؤالاداطعو مانض الث «هّط ||

 امونن ايزل اط اطيل غةملاءانل لعاغضو 3 ٍنرجاخضةنمكك از َرلبأن داتا ن وعام بسن احا مَن ندد 1

 ًّظ ةنسم ةيامذ ايد رفا لذ هللا غض انمي عت لي نوملشملا جري نجح امشض اكلمك مال تال اج اجا: نصل ّمظعَتَّن اكئاؤطلا

 | تطقس اهبونحب بجرح ةمتصوف ث امانا هنوك اغاؤساهنري ظلام, يمس هنضاه الان هو ةئدب عجن نبل اايئرم
 ركضووم انيق خل | عي عم عم ناو سم موطغب اج ثعم ائضارل ناد ويصور وب روع اطنا

 تاكل واقيبسعَلاَو عزل للعينين اهينكرل او: له جشع تامولخملا ماتو لئن غيز مرضتعنل اذاذل القص ل اوسلل
 يكنه دايز ااا 1 11177

 اهل اورتشعسل الرع زانل هن دال اقرننل مالنقاناذ كلا اءايألا ثبنيضنل اتالخلاود دون كمتن لعن ونش د
2 

 اككارطنصل ضاق زحلات اعلا م ناضل ان ا :زاتملاب اكد خو اكَتاواَصل! هع فالكل

 هقول عة أو كيرلا وخل و.” م أ) فاي رناتلا# زيت فزع نيل اتش ؤهد |
 راك 2 كازو طلبتك راوي ويجي خاق2

 ل زعل احضان مومن انام ثم عمصران اباانل اهنعتصاْء ثم ثعصف ايفا مطالب يلعن دخإ

 فص اذبزيعسل لانه ءلعأك ةحاحفل اذ ل 00 كتكوت 0

 ولكون كل لاي ذشجانطمان لاك ارمي علل لسحب عك اريل عع[ حلوب مج ءاكةفنيمعإ

 تس سل تا ل امعروةوشم 0
 تب ع



0 111 
 م يعمم وروي مج د تاجا ىللزعرا يان

 ْ هسا[ سس دس ل ةرشيت شادن عراف اةزينشلشلا يي

 لا روتر ندونعل ااغهز  جزعت (ح رج ل ديلا ببطن كة ع كل اننا جوع ار اي زطخنل انت هداج

 ذكم ]نسلم خا هند د البز كج ذاف كيل ,هاخذل اً هنيددل نانا ةةدزكيلخد نبض شل باع دنع اكنلف

 نيج © قوطي إ ايقزإل ناين كت مدماذ ناكرن شل ةرلع] عزغ دب زر ف خجنعري راد لص نع وجرب نجع زعزع

 نال ازد ينيب ل ذل رش نال هللا ادنع دياز ولل اعز عناياتدح ار زغي ع |ميرع

 قناه د 'ر اهرممل | قننزا . ىهطت قفذال هر قرعاس فمن ها طيوه واللا: كهل سالت ار نعلا غمد وجيسلا هكر اكل

 ب تناك عاتب ثان انكم يلم رطلل كريم كانيردنف نيل ا فاصل هطو لاوس ا

 2 8 يسيل سس اسس
 يا 0  ساعم وسحب يصرص ركود طوس سويس
 ل وو سر سم يو وو
 تسي ترام كب ايلخ وكل ان «انن هنبطس بع نعول غيشلتل عأا تغرعاف نوط لَم نينا تلمع |

 2 اعالغذ وي حت اعز لن د نضال دك اختل ةيتادعب تكد

 ملوك !اتسبأ رند هاتان أمتك هو 0:! لم | مضاوي اهةنَيكَسل امكن دن ل فضال اكسب اخر كت ل خام

 ْ ِ -ومنل ”وطنو عمت داون ل لماذا ل2 1000 اهل اند اكن انتل اهل فش ميهر ارعوس وم تس راهثزبا

 نايلعا نر كا ب ل

 دنعزؤو مو يَوَح بيدا مظالم اا كنا 2 ثعطَنسا اًلِهبرعدتن نلت انثنلاو يل اونا

 وعدم مو عج ناعم [كيئلنلعتاذا يبات مل اناهغنكن ارت لاذ .

 كانا متن ا ةنمل كيبل غرك هاينز ءاذاإشلا كش ضوبايمنم

 | جب [نلغلل ]ظن اذان اة ةييلذلا مططنؤم عنز اشم نيني عيد عت يعن أكد هيبلللطنكت تو

 1 تءاَصاَع ندب ايبرنا: زومتغلا ثم ععجاه ذي دكت طار أبن ازيكم تويم كلتا ىوطع نعد |
 1 جس هيل الخ اذ كلان بلوم اخ هزإنل املا زير عش ادنج داع ةانننكذ الغل الهر عر اا عرتجا ١ ا

 اص 2 و وب يصر عد روس سو عرش تب ديس ا

 كي قيل كك لسن نان ب الا ايار لقا تدق ا ينل نازي نيعل هتان:
 ا 5 ديوشوب تا :اةيبلذل ةوزملاة عال اص عطيت اناث العم نع لع مزلط ١

 7 !كر يلا |اظناذاةيبانلا عطف داود 4مل خد اذا ايلزمطنب كي نر لوف لعةدالذ نع !ازع

 ا هيعرع تير لاروع ا رنا. |مزشاالا نايات طبع عر اني لزعتاوهنمرع هك وع

 ١ 1 يو ؤ
 ا اصأ كن نع عرف يتم رعونري نردد زعوؤماتسب ىوليونزككش عونك شذ دنع ذل عطني اةةيبلؤلا

 ٠ لص دان قعد بس ريم ف افنافخ لهل ع ضن نيج هيلا عطفيلف لزم اسكت ل غتر ل اناناس اهنع فالع
 كفنوبب كباداذ الا ةيبلتل حطت لمدن .جرعتييز يخل عإ لذ لشمس يال اسلاةبوقسيزبوحو هينع

 ْ 5 ايس مااا 0 0لافطخلا هني سا جاتني 0
 سصعع



 ايلكاين نطميينإ علان زأي ناس الان نعت دل انفع بقعا لل اجلا ةييانلمطقل زان: ميتل خم |

 تم ته يقاولا نم نهناغرب ىلرس معو ايل لاذ نقف زعمت جيشا زلت تستر قغ را ب

 2 اكل اهل 5000 هلع الجر ينازل فق ش ابالغ 24 6 ءوهو ءاشعضاؤملا قله

 كناكول ريو طر مح ظ هديب 6 ممل ا ةعبلا عل لع ولج عذر جوز زيللكم ضأأ
 لف هءادبجو زعرازازعناؤنصوزن لا كم اجا اجلا فام ايار كاك نزاع اجيب

 كا عرش متل فشلا انش نا تيان شخ لخ خردل اه عوش خلا هراذولاودنيكتن العا اخ ل خاف م مااجمل انلخداذ الاف

 « شاي ش لتي ابوح مدنأك درو ةماخد و تلا اتباع الق 5م هرجخ الاب ىل انسه لهن وسما
3 

 2 كابا عخداهرهتسل ل نلهد اذانريماهلِيروي هل مزيل م التل ام لوس طك تل اكمل كش! اين لع مالت

 هس تسمم نس مو

 كنج قامإل نيم انلنكْسءاكاج: اماكن ام هْنلَجَعَنل ماك نان اهطَن َْهش لفامقيلذ امالي

 ِ يكل طشلاةلشنم كاتس دنت دامضان كلها اًعيطم كنعاط مدا تان لط ١ كانت ثيل اةكلْناَبَدَلَبلا

 ام

 هي نيته زغيش ختم غدا هم نلعب كنانة ل عطب وله كانتا زف تق التيوس نش الل
 ليم دج دهيم هوس وسو هناا عطول

 دلضلا اهديك مالَستاَس اهتعز نعل هقازوسو عر شن اشد نها ءائسال خو سرا !كلَعس لص الونسو

 ْ 2307 فيلزم ممر لمالك ادهش هاتان ضان
 000 ا 0 ::قغْلاَ يومي

0 ّ 0 

 سجس سلا م ل يبس ب ب ب ب ب ب لآ

 ماسإ عا

 كنف دا 56 510 هس يمس ولم تلات تهجان

 20264 ذك اطلعت اذ اذن صايش اب تالكساقراوزؤ كاكا اكداذ انني نجف امك

 عداد نيم لع الآول سبحان 1ك نك ينل طلت ذلل معنا اثلئابتلل
 رانا يف كيرلا اَنلرمَئََمَدل كي ىيطف ناك ايا فدا خانات اكن اَكلَبَس ركن انجاندج

 تعب ب عادات 5 22ر5 حب طيس عاد نة ذي يانا ١

 2اشهر خيبت تلقوا رنين دنس قاع ةو كسا

 | هحددسم رص هورس رع ترسو وسما

 كايد ع |مللاظو هيلا ان كدت نت نلششن ل نا
 0 اقع اتجاة نكد ياي هلوسوو ع نحاظع تا كيريلال نسوا كن اهئ كيتي /

 لاتجد اس سرر ن طحن فطن ذا نات دانا
 يملا 0 ا سس 2210000 ِ يالا

 طب ناخب رد يشإ مزعل اكن دنهل: همز سلا: واصل كَرلا لاقل تلا كالو يغب و نيل رز فشلا ابجي

 كمان مل باش : نازل موي زر نتجرتماد مال تيم ا دل د اذ ال افك ايلتس طبنع مباع ميول اذرففأ ١

 ا خش هج امرك ا اكتم اكل !الورتم نه اديشن كافاني هن ا

 اة ديديرعف ظةزجللا اندلع ذو ] ل عووزلااييسجج ينيج تيجي يعزل ككاو تر سن 1 ١
 5 جر نلضاك | هيل يس جب دج :”اجلطل كا هلا

 | يلف كرز اهءاناد اتنبلو وسوم راك تل



 | نقاأك عدلت مخ هل: تاز, هبانل لاقل ا :
 هله اويل ٍتارشسالد كش ااافلا الن اكهئشا ل ةندوسالا لاند انسذاحو ماك رمت لخدا اذالاف ات ااهمجج زعم 68 ع

 منو ءعدب تلك اجب ناطب شل داب زعلا ةنالل ابكت نوغاطلا نجل اءتيزككهظلاب ثمان وسَرَدْدَتَعِإَق

 5 :اناوملامل ختي شيل ندم هناا د دفنا ناقل كا شانوها هنا ةدلوفن ابا انْساوكسندا
 ارم ابحل امل ش شا اذ نوت الل ا بوم نراؤفنجز عرش از: قع نعت

 تمص اي رح حرجا ا ب ةمصوا ان وقيم شمسال امل ونهج لع

 قزف زوزو رم ول وول ام ناكل ا ررل اما نسا

 تالا هن عوضا ااازلت تم هل العش اكتم ف لوس اه انهن ايل شان بع جل انع
 رعب: طعس اذرنال نوه يش اماكن اذ عضو ذالعؤسالا ياابن( ناوين ضمن هبل اوئتعلا

 دع فو 3 نان نبذل ناكل اهرب لا زرغ اص ا قنا يجرم اون ينل اه لوطصولاورس 1م دات نند
 : اخ أولابرثداه م وعمد ريل البز مموامّيمل ايمانا وعمران ذا زف اصل وتر م .,اوهر مان االجولا

 تريزناءنارشلا اكمال مزح مالت نخنل امل انكر اتش. ل بع هيطزع جوال عسز ضن اعل نبيل عرعر جزع

 ا
 حتا هن هلن لت اكل اغنام اضع راكاؤل امانا نجر خالاتي انا !كايلعشاتعال
 4 لوبد !ل لك ل نعانات :لاسلامزاهزبل عر ا ونضع وسوم بمبيرازازعشل ا[ ماضل ابا

 | انو ريطازتع نم اكتنإذاط نلت لطلانخ م دنكلاخ لعاب جانت
 (١ 0 نمل فاو عن فطاذ ل اضن ايل ا/ رصاخ اال ل كر ايلَعط طبع فالك لف لاب تيش نوع نع

 مطاطي كك لوصول غوار صلخا
 تل نعز الخ ذلثلا م خال الشم عدن ن لبا ا صخر جرجا فيض تضلايبككا شما للام اجت انككمتم

 سوا :نرا افضل سالو تنل لاوحدالوري النسل ةيبلتل رمح اتم العسال اننا بلعش النبع لزع

 محل ثبابهتفكتتلذلات دهرا كاما كلامو وسن ورانا ابك اجلال وسن

 زي ثلا توخي ع ع ذك ض وتتم تن الو هل جلال نسالا ذل انا شل ل تهادنع لن انسب غوش ع
 لم اه لاهل امج! نلذش اذ كتشمء دكه لعزنهكل ووطن وزن انا ان عال تجزع غزو واد نع تن اهتنأ لف

 يانج ناطور شر ش طنعلا /ةلزج ي كلمنا ثيمات ءالاط د تااتخا شرح :ااننوطيتم
 [درتجز خا ماربظو اهلج هرانسجةلملعلل الان شل ل لع ش دنع الوعر اخت ]فكن اون عوسم بسب اهي

 انائلاَسص الدارات نب هان علوا ةيلدشازءباكلوتن اكل نان وسوم كافاني دا
 جيل تتف نا ماع ا.ط كل ذؤكاكى ال اهنل عالق ض يخزن فوت رمل ينمو رع نر ضر شل العش ارجع

 ا 1 هاب سلال انصح اهنا كلر «: ان تفاطنمل سا از اوختمبرسابالف ماهل امرك

 اع اوصرحو ةدحاو ةلحذؤ خو | ةلحاذاوشالازعوبعس لة لزب انلازعزل فعلا اف اطول الس 20

 كواليس نر اشار ل الجم :لبجزع زد نخو بعير زع كسلا
 هج دا فعن: اكل وين اذكشن العش دنع ؤب ال امل ها غزبازخشلشل كريما مدان نكت اال

 نصا أورلاندو ترو مانعا يي .انلازكدفف ميلاف
 9 ل اك ش ارتست !إوسَوَن كفيك هلل تع و وما ومر ]نك العش د بع نعال

 : :لمالمل فعل ايف امل انونضي فام 9الخنيا تورز امجلع سس

 اد نوني ل سال ناززضاظانض نجلا ةءلننا) ةنييش نزلا انها

 3 ثلذا انزال فيسك اوف عرب ا تستر رغوتلا ديت انام ثِح تاجيل اذنمخ نر فن نوككا ردم



 در اناسرل!تامالص هن وسر نزوات ن كلش نشوب ومدن ثلا انضر 3: |
 يصب لات انانن ذيع طبع دلوع خيي لعن زف زجون وم 1 ا 0
 ورديت فال اق لااتشالس شالو الترا نداوكإ كرها نا |.

 هل لاري مال و لوز كم ناكل اةنامشز انجح طخ أ اشو لعن اشنالا 5 قنوت اناملا ارجضرلاو لزقتنااذأ
 قاصأد هيك ماع اناؤئس علا عاين هش زار العش انعو انكم لال خداذان اخت هدال عر ناؤعإزبا

 امام هم اجاعش لنص شاول نت ل اهيل هالشس اف لون انه طبعا ايل اه اوطل فو هد تل لعمق ادب
 مال اظللنن انتقل العش الصف الونستن لفن زجل اطض ىذا ناةاًنْسَصعذواناوكاز رحل اا اهلاثرل ا

 نءمج وعلا هك ع وشو لح حل نوال ونجل اي: ع1ورل جلع النص الود ن اكاد |

 منضيفل ل لحاطلةلئانل ا حاضوني ناي دانى 000 ا

 ضدنا هيطوونح هيام مخ منن ناي رع مج عاعت رالا اكتيب 2 اوطلاودوتيزلا ١

 ناونست لاح هن ارواوظلا_وثعم أب لانج جهت نمل لنزطيوطمتم د تناكن اف عطنل اشيججرع ظ

 مىنيت6ةلمنايتلتس نا مالان لاوطللف انش اوشة بنس نبات طل انا لااكش طبع ىلع نيا

 ياكل ممادغ الراقي عنل كلمت !كلثس اك يمل فم للمس كلما دراما طر هثعاكرا ل زلط 1

 5 )و11101 ]| ] ]9 ماج ىيؤمرب كاع هج تل السالامنا |
 كينان نتنعا كنك نع ايتتادع تقع بخ نه نانو لعشالَح
 000 حايل افاننا نيد جاو ابل ل10 ا ءامنلوفَم تور اتباع التحول لايجب اع مح نمكل ماعلا

 .بردد أ بالبال وسجن 0 : رين: مرا توين كبل ذل ناوطلا لف دراثل لمانغانمَدمسَح 2

 مم نانا هيض نييلعوفلا 601: هوم ةرماهمج تلال دل انرترالاد دجتيضهظنلثمملاب
 ن0 مكتلاكوو هل مافن لعن تل ازمومصمم لوتل انالاومتغملاب

 نالشياف اكمال اهيا ْساؤّصْم لوس قم اب ؤطعا: كتم قوش د تعد حك )إكليل اذه يالا قله لع

 | مظل ايلااملا حلالا اولا مطعم مالت اياز يصلها الكل: وعزل 1ث ايلعض ءاج امن :|عصّيخنسوتء امل ندد

 1 نال رن متنا: هلي ايما اضف ان دكت تم: تملا سنن اف له قالا انما
 ةقاولعوركم ف كراء هور دإ] ئحقتنا ايم ورجح نب نءاةيخملا حن هن لكم ن ادولؤنماو انكي شخ ان ارش

 1 زدات انتا رتل ادت هيلءمر اختل انوزنزلا ملال | يؤطن اهي اونعذاو الوش
 ةيئاعونطم تير اةتناخذ دافشل عينك ليسو ة الاف خيط ا غمل اواني تل لف تاطانلا,هالنن الرعي اك |
 انا طلعنا اولا وسر طاش بست ثيقبل نذوط مل الش ايلعهش ادع ها واهني فدع اعف نب:
 لد للهرتع نيكا طل نتمنا ضي ماعم اتزيوتس اعدل انك ى عب لان |! 1

 00 انِنهئتا اذافدانَءماكامتل لمص كيل ىنامتلل لفاوطل اف لونت+ لاو

 رين 01211110111 دول نصل ا تضر ال فكل, ب طند امبالا طش لف
 هللااشن !نزغالاراخملا انزين ارنب ن مؤدية نيم افمؤنذل مشل عازب كري عئراتل نتي: شئاشلا

 كيفن امال انو انياخل اثم ل ل حو

 نا اا را ب اا ع تاب امك كل ملل اع

 امام دننن ام دنعي 0100 اود يال طتنحلن انببزخاوذ الجان لك اوئللاملا

 متيغاكلا ابي زيان نكت اف خما اكدوا نط امانا نال نين 2 هويام 95
 نلت دركوبا ضيا ام ناذكر قاثاهن كتل تين انا ياعم لتونس ال اتسمز تن ناش ادجاة هت 0



 وب, .اةلطللا دع تن هس سس قل مس أ ا: كب ل سك كاسل 1 -

 0 9 سومو ذل 0 0 ا !اناف افا

 ! يجرعةعلا 0 اال لكت نه واخي الان ككاو ىف اًنل او إتباع اء!

 ا | هومغاملل ل اكرازملا اشنسا اذان اناكجل ل الاد انش عمرا خا روي وات حل ان اككنبلزعن ات نزع : عرب مع

 | مفاتعب ليسا رامز يك قادري داوم هزي مسفر ثوعاردا لال اق زل ان ىلععش ورانا للم

 000 0 وع شارف بريل غلب ن لؤي لب اذالشلا هيلع كحل ةاعز اهلا ْ

 | فانكو, رنكتنل كلارا ل افون طاش كذا ا

 نلف ايران هيون وابل شلال هش ادبط ىف لعد بص ا ةزعري ار خذ" سي ناكر ظ

 كا ذدعإ هلوطلا! اوقلااذاب ردات ونا كال دع اح اسميل انيس نين عتاتلا 22

 ليي نادت لابن ناد زم ءدتنل جت شح عرج ةكعل 5(  ملل ممم تن كانا انشن حل تعا اضن ضنا ١

 را اكرر قسم للاةنراتللب مانعا ينس: غدت يزل فاشن الزل نكر هر ند لوقت ن لي لاه ظ

 1 !. مالت يعش لس فاكلتلاة مهن عا بعز اتلاب ا هس أك يد اكتانئازكا ١ ا

 ْ 2 لشمال نوعا بغا امل امتلأ 00 اة سال ختل ل ةل وعنا ضير اراد !
 املا امر: وزال تف وطاانك5 0 ا

 ' انمإ نه - لكيتع اهل ذالةليض نتزعي دنع نعزي طزعدخ اعرب ذنتكلالإ ار ىو اة ولجوهد ني نافل

 + نال لاف شك داشملا الن لكتت نان ذ الضيف افاوطَو َكبِخَسْم نضيف[ مل و لطمئاطوتش يسلق

 0 3 ميس!ااننا لاك“ 0 ستات لا

 0 نزلا ءا نزف اف كفا, زشلا اذ انزل اكل 3

 الزج !هرعش اَصطالوصو ل ا الر ١

 1 نآلا 2 عاوضوم نوما لات الاقل 11 دابة ادري اجا د كرما

 انصإ الواو نبل انرطاتنكل ا هلام 0 اعلام يلب عزي ازاي سب اكره سليط وئلنجي |
 9 9 انت لس النت نان دان ل دنب اللب نيكل ينط الوعي ١
 |١كناب أس الكت اكرام انا نال ادن ناتوز يحل اهلَس كل اناء سك صْط لَوسر ار ضس اذااهضرت ا

 ظ 00 فلل نكرلا مالتسلف نراوغل لف بيل او ضف زال سام خر نإ نش انعم الاف ل اه ىفنؤعنر ضعي رفعت ىا|

 0 | اجزك]ولن هلكت اك دال | نيل لمنع ادم ايلا ذالك ان لهاا خالو هوزكموار و اةالنسانالئانلا|

 ام ما !اشلا ايلا ونس ادب ليتانولا نال دار غال عو بعز تسب مثلللعا

 ظ كلان تلخ ناش هون نابل ك7 ننااذ ملتي طفلان ناكرننبئطادطبا نيل انكذاأ
 | ١ ىمين نال علس در تجر دجوالانلايل لكل لينا وم !نيلعشن كس هالو عل اهلاطغئ اين !هنئل دل جيت ا

 |( | اكلنا للك شدا طش 1 فلي"
 ْ أ ايلي ضاع مخل اذ نافل دافني اكفداحان مدة ككتبذل اةدانلا تنل ليَ كرت صور
 ل 0 ا 0 3 1



 همس 2--

 رجف نلظلا

 ميال

 بادن رف انو ضي مخ رسكلا انباب نب اهلا .كول ا ؤتلائاع لاهور نيل خجول! خال انباب ئخا ادق داو ذاتم
 انين ل لعن أككهناخافب غانم هضز قده د لمدن لكدر دمي اتءادل اغانمولي غل زم هند نمد حنس اخ ذنبا

 داجلل اغضفاظةح اذن تن نعل طع هوكي نما قالا خل يلعش هسا. اسل رهو نع
 افرول اقل انت اناجفانا !لج نزله يا لطعلااي جالنسانالد تينا نال كلاب اي شيخ كوت
 ا نبدي ميزع عانعل 62و زونطتض كفانا نجر اك !عاوصولاو ات لفه دا جز دوهش ل ننزطساو

 يانا كلذ ازل لكل ارماؤطن ةناوط ( رمال كهف وط مشايوجي نكت وينج اعن انني اعنا

 ١ لع لات لاهنت ضو ناغان | اخي دوعاالوخفعام مء جلع ملأ لوقت

 طعلاو خونل ان نيون لقت م ثني اط يختل كوسمسْرا ارت اعورم ارش طال جاتا يب هلأ
 ا بطل اجيب اوبرا او ازمه عمتدتعل لوغو ن |رزعز اتسم لزم
 نعئاثلا دعما خت اش الا وود جب ويم رح اومن مجرد زنوشلل همف لوحمب ةران لعن لبان

 اكمانط نان اكل انه ةفان. 3 لذانخ حوعاوطبث مايل اطل اعتلال لينا اذ ناك )شل ياعم دبع خل شرات
 م العش بعلي عز اكازعيو زفير يطل كاذب لهي نعنتنإ هيؤانب هج عضم
 ين خالل تلفن انام ىنانه لغات الا "كج مزسطعا انمئال انف ثيل ابعم وطاننكل 6
 | حمدان ةدعصالا هن عاتب نأ م ب مجسم اذبشل حسم ةنياراؤب) بانطعذ ايلاإلا

 ّ حي عندما ا لللع 0 ادع برعم ضار صغر عم ملا( اطشر زج نحال فضلي

 ظ 2 6007 0 0 و نةاَنَجر ةضرالا هاري طعللل منج انلاكلا
 تءو(وم ف د

 بغل افدمضوا لل جز ة حل قندانل دلوقت م الكاب عقب نوت اطعاوجرضرال لما
 نجيكلااط ءانيول !تلعمتبا لص كوست ن اري شيلو نعجن لعلنا هجن تم زعرور

 و امانا اوكا للا هك مطع دك ينل هش د هل همنا تسال

 هيك ان دخل نال مقنع حلم هزالمل لمعتز نزقتلا َكفلَحر اش منج ةل فلس اخ
 نكاية ان ابك كل ا ام قل ااهمرتن وهز يكلارب هم دعاس لل عواش فاوطلإ قطيش ايري ربل ان اوجه

 نعنع 0000 غل رساشمل لاك عنما و |منينسمل اورو 01 نط عوضا اخ او و اهلل

 نعله ةرجيرع زعقتشل | اربثردل اتتيكلا مل اللعان الإ ؛ تشد تعب لعوب اكل لع ها

 خه غل اذاومو :قسنل اند نانا طلال تكاثر يغش ا نر افنان نت ادن وشل
 تإمةيابل ليل نس جبنل ادعت زال نقلا انت سم :انل لافملف طه طك تملاء كلب يبل الغيبانلا

 انس ةنكل ريد دلو كاز مد ذاذ لاو هش ادن باللاشا باص اؤنض تدان كو ميزه
 هلال شين لان هبلب ل خو كيوتل كيب اللب :هيانج ةليلط نايل ك7 لنودراوبنسلا

 0 ل لا مرتين اف تلعابت كنز مندا ازال شااذل ماقمانهد :

: 
 ا

 يمنح
 ” ماما هل تحي فعل َءَكعْلطا ايما جف ةعانضق فيت جلع مهيأ هفاشل اك هيل اكل نرتب كوقنو

 اناذمل هيماخت موكل عزعتخ لعن كك ان ةفابل كلا ذنس متل دعا يضر راش عشا
 مساع نحل البو جن اكرالؤ نتج فانا لح يزل !كفشاصال هن ديبف

 ا ١ ان دهام اهفكةوب سنن ةلو نا ناكما كعمل ينل طيف دا هنذ اه ط عوطأل ا ةلجملا اعلا ةفاذل

 قالت مكونا اديلعش لسشاوُن نال لامن ا ملول الو دل انعم متعمد
 راسل ارح جاع طنمز لج سعت بمس حا لتعم اكن ارخارخف ومر ةدرما اصل نوعسو

 1 دائكاو عيب اسما وزمشع ب ةزح يضم وز الافوتل خلان عبدا د فايل لكل ليقف وأ ليهم |



 1132 ناجدوماناماقماتاابا هل امت

 1 طماع ثني الل اا ل نيل اذقركن اءارم 21 ناؤطالك جم تف فل اطرتنالا رجم انزاط "مدل تنإذل ظ

 ىصرال نا الا 0 1 وزاد ودوني كمدرب بانق عاج ةيحاان لقمان نفلخ ٍ

 58 اد ماعلا زرركى ا اي | عي جراد ببمل اس اب نيب زيئشال بان زكا نكات عش تلقته ناوطل لعين العري ني نع الذل اسآلاف ْ

 2 0 / توام العش طم فاكل»ل اظومْعي نشوب د 0 ان ئاوطلا ةيللنا

 7 اييدتدبعبب .ىفوطنالل انشاد اطبع بعلاج ندا جنت لعرض لعل هس مثيل اةداؤطل اة 0

 ”( ذلط زلط لير ككل وص ان ل يِلعش دنع فاول اوف يلخر بز نعر ب م لوط ةؤسنلفل نعد الط ا

 0 ؛ليعيبز بز بسبب 3مل 63. ةزكل لاي يتلالالسر كي ا ثكلاذوخن ولم كاد ذم كل ىلا |
 ! 0 ل 'دال 7 دس مربلجف مرا كيال ش نبع ىلع مب تعمم و هد نيب ابد لوطن ال انه العش دنع ارعرا ةنانعمع

 من ئازطلا ور | عبر نفر ازع ل أهو نس ةة طلاع هك تطوشا بل
 نيملار اهدطم/ نما ا حامل اك ل اًهسعنل اا اختيرت ل إش 1 مشجر جرت ل ! ننال ومميز عولا و نعفشسو

 : ادهم 0 م ماد د عملا نر, ينمو هد نيد طذاطو اجا ملت ل اال

 مهزدزالاةنعسم) 21111 0 ] 1 ] ] ] ]ز]ز]ز] ]| ]ز]ز ] ] ] ]ز ]1 ز] ]ز]ز] ة ْ

 - |( نيئد ايفا سا عاتساج راهن لوزن عح تيل ناطر رونا انفال قماند تضامن يلا 7
 نو جنتل ابن امو .ذاط نان اعود هو اني لزعيند كد مطقنالو اح لذ د ننام ورع ذا نارك وي اذمج او عمت مشوار ٠

 59 .فاط لوما :شلناكل ان ا لع 2 0 ْ
0 

 دج نان حفرو مس وال ]تس منع 5 والا تدل هلك ان .هلماوع باق نعنع م[ تواكومبس ا
 ١

ْ 

 دنهل جاز طع زداطنع هنو كك اغمض تع! نعش اف امن زان راعالاثسرلازقم ١
 هلربؤأو ان تلف 1مل لف منار بال اننرعا هايل حالتلا ١

 لوسرل ا لانو ارم داما دسار اص ا منزل صدت الور دورا اهناض كبل اننايينمانللم ن

 لبو يرجو ءاطخإابب مراقي الحا نجلس م,:تلالوزتنجتعللا انهم فوط تياليزم سول الس صا

 ةاطز كصيفل لبس وطلب ةزرزسف بكل اخ ز عرج نعش امل تبالغ اعذب نزعل ]وزجا
 هن هان جيس ع غش .مدد نال ة شعمبف كر اف كفل ز يس نع تعاود ع ضعت ل وو علا ٠

 | تكبر فز نتن اب طمادبع ياو نعل[ د نحل[ طلعت انظناوتلجا ضمان ناذياحنلا نؤعتسال |
 دان عز وسوم اهسعبب فاو ]ير ذح نسل اة دلل اد 0 3 ١

 ظ الت غشريلامو .ظافلاخ تود درس هلع را اسافر عرس انين 0 هدا
 ظ ا دكعيرهل 0ال ةصل انمزغتم ا زم تمن كج منا واوملل ل اهل شن رافع هد دنع يراعي يزهو | جنع هيس رع

 ا ل لدا ا اهبرداغمزكت خذ الاتل شدت بعامل !اسلافزي تر ءداهز جوجل دنع سو 6-2 ا

 ْ خل ادد تع مرع -ارشل اعل ادق ل زيلع اكرر يرش نينا كيرمالا 0

 5 3 | ميمون حلارع انتا عوجم از عو رعت و 11 نعشرملامو غلط تبا ةاوطَربتس ل تماطل بت ناؤط |
 بسب | نامت 4و نيل النه تمن اهنا وادا ةيعاج او اولمبي ل وا شل اذ تاو
 ند. مايا ساكو سزوعش ١ توا نوت هند معلا نإ لالعْس ننعفا

[ 
 ظ
 ؤ

 ظ

0 
 أ

 ا زان اوني: كيوتو اهل تلت قلن



 اطاطظنقاا ايعضلانا اللات ادن ف ازوسبجب ىلا زع لزم ريد ا بمب فاوطل |: زل ع تر سف او طنش
 هيلا نقاب لوزتخ لعتعأك ايوب تاون 2 نان ثالث ءاتان تل عون الكاس (اياددغ كلاب
 | ل هاو نان اطول كيلا او رانك(! بلة ض كنعإب نابل اس

 ليل ياي دنا انا عدلا

 دع محا تالت , مدن اكيرهظل لاعب نيش اررعتما اذ نين البلو .اشل الآلة ثايب سا يمشعر اهتلاج ]يلو هلا طار ع ىو لف
 لعاقاناوث يب بل مز فورا كنار رض ا ا اعمل مى اذار نع نمارس ١ 2 حصص درا ناك ار

 جفاك تجر غسل اك جر جوس ناوطؤلا ازالع عون هينضيز"جخاد نتملان ةليلءاله ايزايل ان كلن معان ل ل

 نين عطنا نإ يزعل ا 0 ذاوطل عبد لام تل لع دبع امي نعانب اص ضخيرعورجو نع

 عدي ماهي دنت ال. ل انمي نال فو اوطل اعوطب لّفشو يب ديالا ل اسنان

 ميضفلاف ل الوم انتل العش ننعب عر ارا اوفط بيبزاش كابل وجو عقم

 ايار | خر ار ادا عااد

 2111 دعس

 يحد 1 2010100 : 1ث عش دبع يلزعر |رجزبا كير تتح لوا
 هل 5-59

 قطا اوشن هاج فلن العرش ادبعي ايل خت نيذاب ل عليج عرفعب فن ةرقال ادت عزج وسوم يضثلتلا اه ||اض لا

 انه ج6 وجل ءان طع رض عزشاتل ا ةناطت , اكن ارعِليو ءلمان تاؤطن اكمال اع ل

 اعان هناا علف ل اكمراو دالي لحسن اذ انب ن اكان اً ون جريل اهدا ضعي فاط هدو هتضيرنل فاولعف ثدي جل لف
 ةيويميلعتيلخةقسلا أكنت لشل لتامر ناجافح  :بزعل وعر تيه انبزيضلارعخن متم ناو
 نةؤئاغدجو متين ن اوائل تيبل ننام سزعإ ثا كش ادع بالاكل الات هلت زاعن طمس عزب ازعل انسغ
 طالبه دا نعزي اتم ب الط ني تلا اذا ول ذعر خدن نبا

 ليلة لاخراج لغم ةزاخ ثمل ازددجد زةطاوش دش نينو ناظم ذا طل جزع املا
 0م

 + ديل نزيه وا ل رو ارث ايو وطن !كف شل الع هطادنع فانتا اننسخ عر عمل ان 0
 اظل نصل انين

 لغو عل 0 هنضيعلاىخن» اوطلاد داطاكتش اغا اجانب لا افاطانالا نال يطعن يار عنخ مشطاوش

 كفل مانعا ؤعم 2 نيالةلعلنعا منال اذ اوطض الناتو الابل رت حماد لور اهتنلع لعر امن, نع ورشا لزع :
 ناو ل كما اعنف اظن اكناورذاوط رف وطاؤش :.از تل نع نوطبزمءا طاوش طهر اناطذ كَتالاث

 وطننتما هتلع تل اظانان امس اطذد ارز مل اناخ نان نيمؤند ا اًموبذ اطل اروي ن [يرس بالاخ يِلعشم لملغاّم انه

 ةماعلا[ ء ايلات ىفئوتل ا ؤلَسغلا نكت مانجا“ يخنفو عدو نك !و مط صيداعو بس ردع

 791ه دؤانجؤلط للا تاقطالجرس ءاخئاطوشل ىفاناد كت نع لج خل اهةزرعو ل عز زعل دبع زل ع زعل لف نا
 ا ل دل 1 3 70

 1 اد و عنوحمطمن ثّيجر :طاخارتططال ا ىعو ل يي 1 2

 انضر نادر ا اضل ماو رو دهيشل اتاني ام دننلمل نيل علم از عرسانتر عؤسؤم بي 0( ع
 ا لو 2 .٠

 ل هندسي هو نععيزتن لع ليحا ءافاوطم# انجن م هدق هذا اناكمطنخا ا ا
 يدل ات امدانرجاح نإ اجر رض عزا نب نكي فين اوطل لذ لام نبك ةرخ اك تت 2

 ا ' ل انجاح فنه اج ايد هن نايل ض نافذ ام كنس بع كلل اذن ىناوطز « غضون اكل
 بورا ةنكت اور اضاف ناك ههنا لئايل )ل تلفت ا م

 فلافلا] ترمس عل انلانعاضو نسجل لفل ال ديك احتل رايها عم وش زم إثر ع هرب نعول افد لا"

 تار طاتر دو ان ماج هكر 0 را

 اًنضاِن اهم لج شل ]جرا ظنه نتن اابا ايل اننإ للعم تعور طفي اح ل عموسل اول اضن اوخار لعد

 تفطر خلاف اوط مثال ف لفل انهض اهتجاح ضم عمون هت فاوط عطف ان ادا ال اطفزج احق همها نا
 اع 10 1

 ديل ااه فاطن ماو: ني اماامل اندصت وق ن 9 اوعبل اهدضدمؤن أَ اثنفعت ثحاح ف عمؤلطنا ا

 ساس ميسا سلسل سس ١ همسات دس د ا



 ا 2 : طا انجح نال تقسم, ل طوس الاطلس نويت هس والادنتس ”لدكتل ظئرذا انهض اداكتنلغت
 م ب ا ادن ثلج كليا شون شح زوج زاوط هذول زيزو طاش انقل خب ال نسل ضقت رايت
 0 ل "نا 0 بزاز وغرامجمانالا تالا

 9 7 اض 00 ب و م

 000 ا د
 0 3 رد الل نير سسابااو عقب و ميرتشم تاداث از اهفاوطل طب ومغيباحد متاح يه ند نلسابال

 ل ١ ا . ةهورعل

 22. 0 2007 هبنضن جامي والك ن بل ل خو يرتج ا ف حيت ة بز عزاوط اكان يطوشلاو امش التون هلل
 2 6 يي اهفبازعا طم اضجبز عرج لو اهداف هرم ااماذا ايلا اف ءانبل نالت وشلاو اب شل الع

 سا

 حا 6-1 مآ يقلارشل العش اج جةكلقل ال الناومص كي فشنل 1001 ةلئا6 اول ةذاؤلمل فبل 1 اجزم يشل اني

 - 2 طعم افران لصور ليو اع اك جلغقنلا (ه ناوط عوج وخر تجاه يفرش جبل اقف تاوطل افؤهو هاه افا
2-6 

 هبعمف كل ةل غد الم فاهجرمفف ناو )عوض موي معا انك نال اولا يلج ةلارلعش اربع

 مث اههناوطف عند غل العُتن ا بسفارة اش ركساتم محد

 لجل هذاا ل مش اع ول عما مزعب انت زعمز تل از كع رعت 5ك اهيلعرل حافة سؤ عإ عضو نساك مانا
 ا 3 > 1 سأل

 | كي 1 نيج أو مناوزمهنل وبان 2397: جودا لتشد ان طق نعوذ 5 0

 ” د٠ 1. ني | _ | -هلتجلاف واسال يئاناشناافاوطون اك[ وعل ذل العشي طبعا, لذل امل اناس ني شادن نزعة جل ناي
 0 اجا قفارطلاف ناك لعادل تالا اين ليون ضرعن انضاأكملع دز وان دول
 ا < هماوط زيف ناكمي اجر مرن درتوبإ تاكأذ ادخل انه للان اوْطل نوي خول الطيف ضب يلج ورصخب نئاط

 ظ تيفو سرس. ..| اي بخت واوطل | ةئالذ نفاذ لفاوطلاعطتاد تول املا الا انتاجي ف لادرتوت اوبر الضن كلان كش
 0 يللا ْ اساور وو وتانر وو 01 اا يس راي

 5 نالناز كما | اشاقؤنا ايلات اند اذاناطزوش تنطر نضر فالف تان ال اوماطن نبي صنعت انفع اخرمو كناذطإ هربت
 2 ' انةلونتن لني ناكتمسمانشي انها ثلالشادنج كالا ناي كاوا اناف شبت ة ذل دف نجع
 عنان هي." | هةر وستمسا5 ءايلكلاةِلَتلا فكبمأب فقلت يانا دن
 6 م عند مي ب ل ويوم ميلا د نع يح
 0 يي محب يحن د07 دوف اكل ساجد اهاهاتيشنب
 ير ها عدلاسل ان جزع اوفضورزسمملا ةلثمإاش ل كش ادّبع مازعر ات لزعريجمل زان و

 0 كافور قبل نبال فنانو جت التون اولطد يلف ل اقضي عفا شبتسم اف 0 نيرا

 2 داناطتشر دم ' فاوطز اهتز اقلفاطنشلاث كتبا اهل تقي ل عون ل اه طيس لفاطر ة نسي تيالل جد غل اذ :|اديالط د البع
 كليلتمتنج لمس

 ا + - يعمم نيب اءتنط ن افواوطل اد عاف ضيم اوطْن اكناو ثئشام اع افزلنانفاوطت اكتاث نايا نجت زيغو الا

 قير اوت ناو لو ل نادين دان تالاو تضم ةاياوطسم زج قاض شم ودان لذ هتضيفل اذ اًوْط
 2 بيس[ سج < | ١.١ "تقل شلاركشادجسانالاس انس دلت عك لكل نكد كت رضا خازم نا ذاططدع 1 هعاأ ل[ 6 لب ها

 ايي ف هد م اسس
 ) 2 2 اني انف لوك امو !ا اضل يسيل ناكل لكك طفل ما هيلسغ ةزل صوم اهيل مج ااك الاد ابدل اطفاؤ ن وكيل

 اهب يرد ب دهون بووسسووودسبب ا 00

 70 3 ال6 -_ را 1 2 نال



 .الَم لطرح ا اناولعئفطفرشبتس دان قطة ٠س نط اهداف تفط ناكل لع دبع باتل نما عرو تاير ةنينمزع ١ ل 0
 نودونعرإ نبع هبات خالقي ناطر اس قدا عتيل اةثهذ تط نق تلك فنانا اج اجي ل 2 يا

 طع نالطيسل دينا ثولذبس مافاطتسس لذ تنين فام ناد ايذاطإج ذل لاتيسب لع انرعأ| 0 0 م
 هى جريل ترنلاانةتانكرعيذ البعد اوطمتيلفل ار انوع هنن امعوطش و ةذاطإ ةقفدط | اتححر يود سر

 ل اضنموات ث علو متانإ اقل رعت اتوا انيس ناني هلت از تعز صت زعتم 5 اوشا كك

 ف 7800 نضر قد د وصد |.ةلخاتواولمز كزيفاوطل قا ات اع تم اعنعؤي ل انف ةملث نتف ل انومجُو شفط |

 اثات ط 50 زلنا ف اوطن كن اةننان نا دف عوايلن ثيم |

 يو ذاؤط تيل انماط تعش دلك ش البان ان امس ولج لتد اطزع يو ابان عون ومع بيرل ذوي اذا أ
 ناوي نيتك نذر انناطصاعد تدافع قبت : < تاغ شنت ارينا لفاطةتس اد بملف |
 كر طيضيل اخينا ملفاطنعَبَس 0 م اك نيازعاطنع

5 

 2 لركن اةونبس انزال هيل اضل داذ اهي كشان طبت تافوتش اع ةاكتلذ نيتي فل يل

 ضاعن ايل 5 ديانا انتي وتلا دب أب نيبال سالي ساب
 2 |9دو افوطوم انين يلا هنن ان لاييافتضا للجيش يلام هيرو ت1 زم تس ا تلظلا اا

 2 اهني ةثلثلا ىتبابعن ذراع اجب ثم ازابمتف يل العجي لامت سيل فاواع زعم دلؤنف

 | مما شات طبات طنالؤش 00 انش ثيبلا,ن طاح عي مان!ثلخنن امللل اسنان لعين بع حم انا

 يلااظان *نوطإك العشك بعول لاقل حاو دش عوز كه ل نوجا اهل اًهطاؤشإَْ تال كيكو |

 21 نجر جولج از نغل زعير يللا بي نو تيازعت 5 ءذع نوطبنومابل انالّماق اعل ذغاناف

 00 امثل ض اليل مر هال اع ش اطنعابلل اصل ثرنيجي اع
 لاسم نحذف عزب عت انم* انحلت هزعد ازين هزعإ هني نو بم اة فز يضخ

 ناد ا انفو بسير علتميل .كلاغلمن لمكذا اف طاوشانب اممفاطنوتج اش لع نصانانلاس

 هيلا زعقل اهنالانم ناكل اذ ذم مكين تان اسياد اطؤي ترتيل لقاك
 اماظنلا عراوضلاوم اوموانحنايا وجنب كدا ذفبن الوب تيرم اخاف «دانلا ةهالع بوق هير متملا

 ند انختي انراوش 2اس كلا جرا انوككت اتت ول مال الت 7 0 لا
 نعرْوخو اهسعب ب هنززغل لفة داعالا طه باطل امص | ميناوبلا 00 اوجتماذعنم فاير «ثيرملا انف

 ف "ننام ينل د اط ]مرت ضاح انا ماع اع ولت لاذ ر«نانطنعتم يتلا ريوسعختم

 همملاو هاه جيتيمزإ ءافسشم نيكول تونا ةلشاغلاغي نيل اًهضيفل اة ضيا زلذان لاف

 تكيزغاا للعزل اضفزعر انهنلع نصي و وا وطوزلماتناوطز 520 0 لص ماد انانمجيالص

 ريتش ان الا تكو رشم اهيل عيصيل اف طاوش إننا طن[ رمتساف ثيل طف اي زر تلك ن1 اهبل عاجلا
 عيت دانناتذارنونهلا تلال ةءاز ازعل كحل تاهل هت اناث ةورااكمل نءفاطما

 ل ادري لفاوطماوش 23 يو ل يل هلل تعىب اكلت ل اقناغمم شاراذخإف

 +( خ2 اذكر استضرنل لوطا كرام ناني ناقل اذاوطإ ]تيفيز نا ارخفومو تاذكر عير لع :

 لالا نينا اناؤطناليزععدلا لان شل اهيبعاض ده ةتز ملال نعي ة يل نب عوشم 2 1 0 0
 1 اس هاددعسيسلا مسح اهِلاميصي | انص 0

 ا ادد نحمل اك ممم معلا دا 0 ل 3

 م يت

 اكس



3 5 3 -_- 

 070 لا ا رو و ا يسو -
 نع ير يسارا ياي ع ايسر دم 0 بت دين 6017

 1 نس 59 سو 66 كفر 2-5 2 ا - | 2

 ذك ايد كا 026 1 م72 0 م 5-58
 |1752 ل < _ < + اي 0 0

 م ايبا 1 حب 5 - ا ع كي
 0 < حسرة رح رع 2 0 ةمع تت
 ني 8. 20 ا 022 -7 مهى

 2 8. 0 .ه ٠ دج 0 ب ” د 0 5 3
 ل

 اميل: نخنعكع تصف كس اهلا ذاظاد دحا+ لعوف و ثبتت دف نين ثمن ضوفل ا ذاؤطض اطإ تلا لَاَئِلخن الان ثلامبَع

 الاذن نبذ امال[ لذ افئافرلرتننيلل نتن لتضفي انبي متل معافا +.نملااطن لجن
 انكر عيزالن ب ةفامل والا هندي اذل اذاوطل انوكيت ينم لك ادهش نالإز رز عر وصلا نم ف تي اطلت
 اطل انش ا كرساو زعيت نير تير عتاوفش رع مم سبب زلذلربم اطل اح ازوكيل :لوُصغمو ال وصوم

 ينام سن فاجر ءيىََسل انكو لد امالايلمذاهيلت تدز اذ فاول لش يلعدئاذ ضرما

 شيال زيف هخار لانا المش نس برا صشتل ا وج ملا كاخل_ةدومأب
 - 5 هوا

 2ةلاجلل انام تاو الز حال خيل هت نانشنخال وشركسمل رجل تل مرا لل أجدع اريل نوط
 لعل لفتل هيلع دبع لج يزل ل صنح ضاشلثلا ١ 5 ةيانهن ال ! افتساتستد اناهوتبال ف دوس الل لحل
 75 لف فاول زيا انذاطؤد نم دح تل اوي نبل أيس مناف نحل وضل تن بلاف نوب
 هتان فاختا كان نانو امو انجالازمداذنتم اوه! كح انتمي انفو طاانكط تاك ؤش ث رحل ارماطتس دن
 "ع اونا عوسؤم سيب زج افتح اذا قةبانبانشرنونعتقو ثدعم اظل زماو طخ اجزكاللف ناك

 ليغ نك# بج افاكحاداطوشرتمتخاه ثيل ايداليزجتمل تلخل انإكابلَعْس دنع ف لزج العز اكسب

 مل اا جلاب ىلاننتاكل اةن امن مِسْرب ل عدن لي عو طش اكل ذيب ام بيعي حآإل ذاوطل دعب

 2 (عنل اذاوطتفاط ثشست تضل ا اس ل و !ذاوطنض اطوما

 اه سهي نعم ندارزتتحانتمأك نطل 212 يقال لع أر دبت بكم
 مل هش اهنع بازل دهازعن اكس كير خل يح الماش ايل نفك لواوطل نعي ننعم ادنجابائلاسلاف
 هلثنولمت نلخ جيلنص اذا امالاب ماما كلن ىزيالامخز اً تا لعو امنع زجل ذاوطل ف بجاد هد ده لكتب لعتاف
 بمأأ نعنل اس لات اوغضزع ِهْبازعلع ىلع نطيل دع ل دبا اان ينج ففدانلا زال دبامهع أ[

 الل هم لاو شابت مدح ل ناو رت منا ءنطاخاضت وللا اوطتصت بح اصإ نة دح غن اوطل فاواخت شل
 اوفيس ف اذا كاع اوكتت | ناواؤفنا تي جاكار كش تال ةطاوش انج وجشلاذل ل) انطماؤش ا ذنب |
 ةلليطلا 01 ا 1 ةمزعمثاط نرميهزبا بسب |

0 
 ديلان اطاجتختل اسنان إايلَعبحارن جن نق بي نعول عنج [كك9ل ل زاوطلاد لل نب لاتعي ءوضو )
 كونو علع هنز كك ةذاط لجن ع هنن اَسَم دا انم ثبت تسيالةزداؤط تبل اةداوطل لفه كري ض سوهو |

 كيش محل وه كاان ل بالشي ا اخن انو جي نعي رزجز لعد ]تل نعل كرة شميالزءاوط م طقم 0

 ناتاونزعوسؤم بي ةلشن ملال هلعش دنع د لل يجي ةشلشلا |[ لصف دافني ؤاؤطلالاغ
 قايل ايداوطل ااناخنل اهوضوٌري فدانا لسا اًينخ هش ان كلتش انج اكل ل انعاو عري عج لن

 الا اءئيخخوءاماكتاسانهاطضن: لاب انؤشل ليات ادنج اعد ميزا نعتاؤطتمزعن بي
 تاليا كميل شارعي لزعماهتلا بيب كسائملائا ن2 لضااءؤضولاو قاسيا |

 | وسلا ةيثالار بحال ضنب ءاابش ايست اةوهتل يهل ف دلجو [ْلري سابالل انؤ.طرجغطعشقيلاب
 اهتاومن مزيت حب نعت أك اضم: الاف رانخالزب جدل ذ كانه اس قاكالف ذل نازل لد
 كاودافطديي و انتبتل طا وهليز كمت تضل هالات ل ايا غق سانا اخقعرزعالتنو
 ١ هلنطظل اهيلشن يلعش نعي ازعنادز ندي عزعر كن اركتاوفنصزعوسوم بصي نيصكب صداع اهتوطت |
 نينا ءرتبعزعر كوع يعزي لعوب تلط عدنع تسب لسيئ انتو نيل اعتولض ن اكن ال انهض و ريغ ل ع اديلغد |

 مح ,

 2 - حجورحبججج



 25 باريش: كنا عل داضال اقنوض2غءاناوزلن اذ لذازطنرطافإل لفل نات نع نبع
 دل امم 0 ءاجاحف لإ !ثكءالع هد ادن عى وعزز جرعم اجرك اد دعرع

 دوضو رخام :اذاتل اال لؤوطب نطرساب الل انا ولع رنج 2 لع رادز ناديت كي فا اول يع اك تعكلا

 ينكر ا كيل جت حار نك لصد اموطا فات ل شميل انفو بلف طوخ اج 101م ن1 دا

 00 باول اغلا ةيلغا يمال امر اهلل ١ فدل أب ناوطنادعي ْ
 2 ا ادبع ىلع فم نّه نهر اسمن اري ني اوغضصزع فال هضلاه سيت َ اومدجز جوي لمملا سي نؤمن

 ْ | دب لعراقن ا عيعجا اف 00 اللاهن تنم اجا ار خت ون تنغ ناديي: يلعب ف

 | نوط نافالخ ترتغش الن ونملا نعل لفلغأل مآ فوط تسائل ذوب ةنلغالال نتن ايلعسا

 ْ دات عريش هيدا عدغس بيب زن ةدازجزع هيب زج لبي فب اهاهد ناشر رسال

 | ب 5 ب نووئؤجو وال زتوطبا اناعل ام 59 دعب غذللف هولت نارساءاكل انامل العم ادع اعز عو فأنا ٍ

 انلاؤومو م لموغا خلاب اللمس ادَتعاِ ان سلات 1 ا م ابنعدجلت ع ْ

 ضعي اقدختنإلال ادعس بي او ةند يي ثءل دعي جزيت وف ذل هيفا ةعذل عضوات لاذ
 مصاول اال ندين غطت تلا ا عد ادع ل زعدراوعا

 دزويياماتا اك ام ل رار ل ْ
 ١ 0 انف تالايرقل عقنانك ل لاق كررت نا

 | دخل +: ذل تامر جلاءانلا سلا نجت انى عنج جاز عاه تبرع شتلا ا أك ساب مامر اوالتءانانل افا هنصيغلا |
 8 ا تلذ ل

 5 تلاز طن ةرذمر ,الاومل شل لن ت اعيقانأ |« تحك ههفاؤبس تفل كنيموبش لبي ننال هَل مأأ

 ا ىءاا للان ةملقل اقيموب تل افاوطلا) ثرهثركانلاملال اطل او ٠ناوعض رع مشب جوست | سيصل ءالوكت تلاه | انص

 00 0 ا هادا سوانا

 ”هلءانل مد صيَع فز ؤحد اهي دمعي ن غل وكي تاك ضفلا تانخ الا ةلفاذل مابسلاج رطل عل نعال
 06 مولسألا الااظ طنا

0 
 وت لبذ كتولا دم

 ١ "تى درر عرخ د لولا 5

 | تدطةانعاامكلا»
 مل رك انتا لوضيرشلا

 3 وكلتك اعرف واعم نط لاه هزاز نعل سنع ل عطب ٌبوعْع تمن للة خف

 ك#لشل تل لبعد عمت ماجر نادل اروي هغمثباَصو نكد نب ناني ثيدأ نك حان وتضحك ل خاؤهد اح

 ع زلط جز نع رعمعر ا بسب استانا طل هز فتة لل اهزمانطل ديب كاسم
 ' يعي تينا وعي ااا ند اغلب اس دهلا ف ب هقاوعزمزم لما” اطل اف و ضني ناوكم ناكر

 ايفان عاج دولا ل كمال يي زييس تطمن
 10 نيل غلب لكن ري الي رشوغ هاهي ون فيهآ لوخ عمانيو هاذا العش نعالت دش ميلخ

 1 زال اياه لون اتا كلبا كنا هلأ ءنرؤر سالم يسن ليت ضالالغ
 اء تاالعش ضان ىف عع در كيزكاز اذفةزجلل مفانسُوا ابنتلل فانت نلض ات انماواد تبل لونب
 | راع ءايجنل ليز هيانرافد هي يزال افران دور تتالا ةوجحرالاا جوبا وطيز عراق هياوف لو واجن نايلغ

 0 2 خل وس د كد 000

 505 ل لضيتشا يداي مان تحادعجر اهون ثم 5 انجيلا اع ع وسو :

 4 0 0 0 0 ددف) 0 0 ادم 1

 22 77او7_7__؟ ء_ٍ!ٌّ__

 قويا
 اه حس د سس ج1 0 ب حس بس : 1



 او و دعس 5 ا

 2 تر نع ضوطانطب كنمتاللبجز مكس ذادادي ندب نع هيلا نتبكوأ ن0 عر لا ابانل اني اجلا
 ا ل افراح عدرا نعمولؤال نعنع بمب هدنع تن ازعق افالاد وه يضرب ناعم عد اك

 0 مسد مس هيوم االبرشعب ثنسلاب تال خرم
 رخو ن لسسانالاغ يلعن ابلغ |جانطه نان مان طعام اكهطاوش تل, فاط ن اكن اوزذاوطتر تو ناؤطا مل
 نون عإ ضيَواعوب -بءازع نوط نزماهنلعشملاطن افاو تلف اطراوطل ل عر ليو رتفاغل انناكن انني عيدا امو
 6 كبح عا يشل كك وع]ش 2 تكومهيز ]ع ةياوكق و بع كلذ ]شراهلعد ف ريا رجا رت جرخ

 يع وي + . ع تعج

 ملا لعن ا ءاهلعداهنغ مزمل ذغالت ضيم ذم انناعانال اني كالت اهبعدلغراقزنلعكساإ جهز نع

 سس ا رعوسو دن تمي اهو كدب

 ا ايلجرع 0 ا يا

اهلل اناهيداوطسفننعف اول كلل ذربزكاة2ملاوانّصل اوني اورتضيمل اذ ا اوطاهيضا
 تاو ادد 

 اتيان ًنانه نشاط ملاذ هن اهىاابهباك ةحاوضل ل علو ن وصلا هذه يؤلف اكك لف ثداجوزيلكلا

 ِي انزال دح تش ناكر نم نا دبا ادالء اشتم كلض انا اطال اذياكايب متين ةيقثللام

 عتود لكحل ءادوام نبك ورض انه اوال اذهننا اها وتد توت اننا

 91 مانا نا وملك نان زكا هاد نضل كانا :
 هييجشلل اهون افي اذ اثر ايزعاط اين هتلاطفل م نار نمل اطوتمشلإ ال نيبو هز اشمالإ مان ل صفي

 نا خيْماهنذ حرام تل كتان مام داهاض قول عطبتهشا اه ل يؤلف دعت مشل فال اعلخُرَت
 هزيل وام ضبا خبز شن جلكيشت] أف صل اهتاكاشضنداةوفونصت اهبانيتسيزل اف لاذ ةذحاذذلكاهبإ وكم

 دمظف وأغل اذاوه ن ذ انإذ يجيب كك نون ابنذاخنل دس أو اةرمانن اكمىاذ الان كو فخ اهلصد نا

 0 -_- انخاكاواّضيا 0-0 0 يس ا 0

 م

 كشط ةلالغو مضر متناكو ذاهب تفل مافعلن لف )ل كلل انتل ايل كش تع بل وتْملا ةرعز ميلا هلي

 نكس بمس :كلذلا أك مل وزع فنتك ارب ثنا ةورلاوان شل ونيل اذاوطف تذل اهب

 كامي ند يضل دولت )اذ ل خلاق هم ادببك جان وغل يصح عر عد لن زجخيتل عجبا
 اتسمت ايزل نانو ا م

 26 را يل ىلا ل 0 مر 1
 ل ا 0 ا 0 00 ا نين 1 نال



 نيا
 : ا هنمر] كرااعش طبع ب اينجلادثكل اهو انلادنعز ليسن

 اههورغضص الات وغناظفات الن ضاع قر ذ ناكول الل امفدل 0 انهياره ا

 00 َيلاَقاولمل!ءامَسِف سثبم إب نائم انس
 1359 ناكدا خزمب ثم عكر اختاه ثنمل نيني تياشنلا اوه دالب لو تتضوفل اناوط |

 دل ندع نيك 5 هناؤطومدل امنع نوط زف كود رعو مب ثعب

 هني عبد جزئ نتا هذ لزعر جازت بخ بمب ءانن تهتم اين انو انمي اوف خبل !اهيعتتل لشناكن افزيكت ىلا نِغ
 لي لسمؤاد اهادل اهم لا نيج! هن ائاذ ل اهل ل اعّجك حن مؤوطي نا هجل رع ل شسلا ان قزم ا ع رع

 قزل اهحرج#فعز اكن اًهينِضْيْمل لفاؤطتيمل موطن نإ اهج جرعات هالحلم ل م 0 538

 عب فدانا اوني الئ ان ماكان ل افاشنل اف نازلي ةلدزت لمت هناا اكل مناد ةيلعو اغا لا 2 ا
 يو انزين ف انشالاف سانت لف لونا زمان لف نايرعج رئي الان افاًضمأو ارجل الم ءولطب اج اتضومل لف ديد لد نجزم

 651م2 انوخاللانَل اغايجتح ؟عركلول اًضياماتل دير و نانا مح
 سبع بنر ابؤ ىلا خماتلا وتلف ىلو اقرطيرم ان الك هنداط بجو ]ماج اعلا تداع لجو اذانالثل اهجرخم ؤ

 ١ رفات 5 يي تخاب ”ركسان عوضتن اكأذا 10

 | لسفشناتمرب مات دما طعن نها لكالرع شاني وبال اهل اه ينبت اوه صورنخملا

 دج اكقهت منور اخلا اهيل تال فوتو ةضوب رسال كونغ ءانالخا خيتو
 قانا . هين ار اهداف رعت كا دتشلتكبتلا بيم

 0 بسب اهلصنغضت فوطت حا اههزخوت ل ءاهبورغاتع و تملا ول طوع تشن ناطانل لطم اشم قا

 ولاا هف اااه انضم ممهيا ماقال ملاذ !ثالعك شاد قلع ب

 000 تس َيلَعئاكش اجار فش ةنؤفاعلا اها لقاتل انجيل لف ةحا شاول
 نضيع نلتلا أك والايمان عاش نشل ةفاولتلا ندمكتل نفاق اتش عزب اةلانإشم
 اميائنقنسلا اتاك اة نيج عل نس لعلا لمن سازعل زنك ارسم وقدم بسب

 د تاع سسوم# أ تمي د لال نايف اشي تنرنل فاوطتتك
 | ثنشف عوطنل عوطنلا امانا لايم دهرا ا قثعالا هني ازطبكد ]بعت زال نشل يلع ةداقذ

 طاش ا اكلرابئانمّرلل كفل هدانا جا غنم كنج
 | لاناجاطخلضج نع جل عطرة كانا اوه ثنحل امك مل ااع شالت شالو ضي عل عن اكشج |

 ٍ 0 توراكلا اجا المدح نهال انا نير اال انكر اتيئاشاهياخسالات

 | كبل اندناانا ةلش ل ليلك ش طبع ار ءانجالا هيب بسمي ملال امتع وان ايفان نعل تجنغ

 ] 7 انتزعت داكا اى رخال ش ثلاياتادنبع جلع ؛قمزرم ناو ونوم اسمي ماظل فلخالئاثت او

 | طةرتفيلتد اذكر انه العجل نزلنا نضمن اذاذط نانو جلع !:!اهمتجإل
 هج نينو -2!ءاونجاساَتل انيادان لان كلر رسب وعر أون عناومسص عن اْمْفلا ملا

 طير طر لشي غل تان سلات ازال أ ةسوغل ناو ةانئل طورت اعجب ةواتتلاالا

 ب !(اسورل ارجلعشبا صا ا طا اضهذاؤلز فب ناجرتيشكو ارشح ادعي بحاول ان اؤطلا

 | لاي طافركي نعنل ادهن تيدا [9 فا لمه وعن قف شعل طشب ةؤلصل لف رس ال ااوعن مال لطملا
 و ل يس يسوم تسل اهنعاناتلاَج
 1عرسسفبا لع | ب تنال نائوكرعن دعب اهلك سم ع قدذالل ولعت امكن اجنعتضا يله نعذما اكىتنم
 ب ل مبسم و ل بج

1 

 تت سود جج رسمي



 معو

 أ

 مس س١
 - ءاطا دهم | نا يمر

 م سبر ساو تلو قس حل نتا 11 تاو ل عام 6

 دا يووم ارا[ تلنان انت جاني انكر شن تينعان عيباس اب !ْدَر لنغط قال ثلث

 َناوغمجز وسوم 5-5 مان ”ثناورصف لاذ هيو اننلان[ٌتالائهَداَحل انمانللا

 ناك لجزء كوش ء اذن امالي اوطلا نكتفي الح شلل اجل شل ا لع ش دبع ف رعت دحر

0 

 ا

 | مدبغ نازعن اكس نبارعن انينإق هزجنخ كعب واصلا مداغاع اياعزتغن الص نان شمهزب بامان

 37 لن اناء اف انلخا غدي ارناف تيينل فاطم[ سنو ش جوع نيل شب ل نعال ل اَس ان ئرازمالا

 دنت عزو ضعف المن قل زعنغ يسوم < من مهرب | ءاقيز اول حلاك

 000-5 كنب غيس نة عض اسي تع غي ذ اوه اهشب نضيف اها ؤط ةتكو] سجل لت ل اعهش دنع

 اع تسل تشتت طاذ اال انتزع ا كلاييعش انجن عمزاخ

 اهل وكادت تافاؤطز هنيزاذا انهما هل انف مضت افاوطعونمك» نعال نبا رفمج ان لنلاسز اهتجزعم

 اض هلا كسا لمت عانت امهلع ام ؟تااشسمن اننا نكت اه ن كح - تمد اهعولطتتع2 درا

 ؤ ننزل الفاعل نأ اهرازحل ةعوزتتل ميلطن عنك نئنكل ضي فوطمل اهرشعل دبا

| 

١ 

 0 ائمة ايا م "كلذ تانى انزل فاّدل اذ اؤطنعك دله خالا جز وحر

 ا | ديس انو زاوطل ا !نهكافزدالأ اامجرين لماوضلا 5 .ر كتل لعامل العد نياك بخ ارمييلع |

 ا.ةفاط بان !ءدن لت ةز] يول فاول صل ناب ىو ةولّصلل هوك ا نافواااب نابل الط بس انئادانخا|
 اع اانإ دبع تع ديالا ليكزس اعز يننح تب 0 "1

 ١ ظل زعنل انتزع اثنتا نأ اهم :فط ناو جلل وردنا نوما ءْولَصل تك صداق

 0 اخ ثامن لل انا ن اكتر ل شن باع 011 ل ولا عقلا
 انعا مليا ذنلاَسل اني: نيل زعوندنجزب بي هيلع مشب الش عواطلا هيج ثؤغل النقل 50
 "8 ديس دهب و مدس يح :اوطواَسْوع
 مالسمثملل اًععَتْواخي الوم ةلئاض جنح ةمىل ءانف سال اناا نكات اهنا 000 يا

 1 ةالعادعب زا ا علانعل اب كل نيل ن1 لعدانإ ولعن واس

 2 اأ ابد َاانلاَسَل و ا عع تيما تمد خا اكول 3 00 اوما

 بالم نضيف ” تن اك؟اذ انامل اناعكب [ضاؤ اضل امو قوه مّقعل ادشيود الغل لود نوط: ىزل ازع

 راسلت كفا آوناوتح / ابن ضر لزم تغب تالت الا واو طإ انكر ز اوبرا با

 كلل خل لعمان كر اذاوولطن زب[ واَسريبٍ نكي تهدم! زج ناوطل ولصق
 تاوطومكوك اغتل نيت طاطا واذ كنق تيد 5

 8 التتمة التم كات وع الطابو |ملنامهششلا نب لوعت صفا
 5 يبا رراةخي او ' تزيل تن اذ امم 4 بيت كين احا كدْددُع

 نإ اجهز ةلمش ا مارست نا وفرع 1 1
 تعبد اوه راش دنع دمك سداَلابن اكتال افخر الفا لزم هن ماش تضننيإل الشب
 تكا ا خرب لعج) شل ومو تح جبن اود "القنا قت اكناكطص نإ اهسنياودعاَ

 اف اوَلعع ا2) انتشال اهندو اعل اخ < ٍضرذل اناوط كمة خبز لود وعل كارلع تدنن ادمعأل لات

 تاجرغن لقا 5 12 زجل شيكا مجتيذ اونا نيلجوشالاق زن التل غلو ستم يهرن|

 ميغ اف:زااس لين اط تنضم ضل لفاوط ا طاح )كايا عمس هنع يفلزعو 1
 55 ع ةزابرسن تو لسلك درع شانتع لغد اقرا كي هايل طر بيكا زور ل بز! ككلذا

0777 



 طزلعام دحازرح رنج زعالملا
 نحت 5 مالعلا

 ن ا زخت

 || بسب ذاج ادخن ااه هينقلاف لاذ ةيفقلاف لان ايج مخل ياوفمججو نعاس نخل ذ ىور مامالافلخ حر عجل
 جتك الصب نادين مثيب اضوطب) ازعل سل انشل !اميلع ايها زعت جزع اعل عيل الط و ت اوفس رع يح ا

 |[ اكىتلا ناكل فإن نعكر اظن ضن لاقتلا خرم ذاواطاوش از شخ ة نطاواعتتل نو وس

 مينا ةفج نبك[ ئجلخ وذل اع هارت فال لاقر اقترب يي نعال اضف بسيد اني نعناوفض ودل

 يي رعالط دافور كي انضقنوخ وبالف دلبلا و مدامؤكت نازركذ ثحام صيف اننزكن لفن كيان
 انين زعيج لغز هتنع انلضيإ ذل ضيم ايدل يلف يل االف لضم ناكن ا ثنايلعش ارنع لا
 لضإ و ضيم لفاؤلعذ انيرخف كل العش للعلا زعةرادد نيدتبعز عركن عنا ومصر عى ننؤم تريك نينع

 كل[ دين جن امير الس ناطر كتيخر تنك اة شما شن افاوعن انتم ةزئو افشل نيبتانيجك
 ليس نشل هاربة طنز ونوم بعد ناوفض نعرسك لن عيا ارا ام

 وكل الانسي لص طءاحنل كفاؤطعال الذب ناطم مل ادافضل ين اط خنت لصيد ل اذاوطفاط |.
 معد هنن لاهي لآل إهنبدحامي نعوم تيل فمي هربا املا جبل انرينالا وهو كوخ

 ”لسز ملا اطتالاجتال اتفق اقجكزي لع نيل نفاوطل لهعكو 21010101 اسلازرع
 اا لتجف اتسم نيل ناكل اف جرت خ تور ذاؤط نكون تل از از اكسس لعن انس يخزةيبسحلا

 ةخافانكم ككل لسن يهزم اقم قماو لاو ل وتم]خرزعمتم ان انام اضل عجل مضر لهانء اقسزداخ ناك

 | 0 انلَعْسزداجن اكن نوكينانغن| اكل انءطفس لمد اهاشاد

 انلع وذيل طفاطزرسا لنك لخ هامه عمثل اد - لانو لري مرر عزو ل از لوزكخ اال

 صم لذا اطياب نلمس وطي انو يزن ارتدي بغ شك
 انك نبت ةنالع تسل ابن تعزوج كك دهن زين لما دان زل تل ىيبلعبلل انمةحايزماجلات
 مياطس اطبع انيناناغانك نارا نغني نيت امش اذاولعن مل اانفط ل اةنانح خوش ند اننينع
 مانت يطل نك ننتج اوم نافغش تب ةنلت أك اطالملاط الاف
 تلذازكم أك عين هلسنكي يعش دنع 2 ىناكك لذ ابر كزد ام, لصون كل انج مل انتهفن قخ

 ومو ]كلي لحمش طنا انئيتاغا اوطلاؤتكر ثّيشع ثزز ل انزئدح نت اجرع خا وبوم بيب مويه انا الك

 نعنع ترن اكدياطلالهانافسفم تل كزانن نؤوم بالنت 5 . كناكمؤلملاظانلاضبلاغلا

 ,نجتؤصي ناوب ]جعل ان اضل لعن ادن يل عزب رز عن انين زغتسددد ةزخ ازين ع يطاطلا
 دعما ل از سن كك يردي انلشل قا ممن طنس ديول كر ع

 اًيانضتل لعمل اخبن نوف نوجد مؤلف ل عرغد قتل قد ذل القوي هرددينتا فيز[
 2 هسرنعؤج) انناسرإؤ شين اعقل نإ اب اعش نعى "نزين رج نع انك نه عوس وم تب

 ةينشح أي تانل ازا كلعممرا امس نكي اكزنذ مااا اان دم قرب

 7 كرا كنا انش اا ادن جو عر هير لع اوف ورنا مجرم 00 انما :

 لخفافاضلا لل ارزجتز للنق م زعن ءاتنابُمَض ن لتر دق نال امد كل هتيالمناف هن انئا واذ ساو لتضد وسال حاملا
 ملتمؤمل ايلات كوست الناب نرسم افكت طش ذذد اانا خا قلل رش ن وعلو

 ا اعما» معامل المل ازيجمل اع مؤتزل 1- تبؤذنا دونم تندخالؤج لوشن الو زمز ]ظن ن يعيق

 ليليا عضال الشلل تم دنع نع حجلا إو كلب اش اك ماهدايصتس اناس ةميرجتل لف اًعرج الانس ا اما |(

 داضان اع اجل لوَسَِونطووزهط تراكمي نمو هؤّدوا ايون نويل در أبلغ نع نمكر اصح

 | م21 ىئاثل فجل نيار لاف انفمز ل عزت جارعت# - هضم ءاقراساايد



 نم يعج لن زعير حم هبي كلج ش) عن نجت لذ دقي ءاننا ان اهيج انْ نورا نر مزمذ ىف «نولطا مدح |
 "يلتف نئولدداوأد مزمز + كل ل ليل تلاد اعؤزجلا
 ءات ]زو اعشرا اور تتانمز >زوامن اوضمنت | أكل عاصم اناتلاعلذر ترن زكر كتوم

 نعاةتلزعناو زفط راسخ مني 7 0 م دال دينار ذا

 !انضللن انس شا اب انمادل ا, ال لكي رد "اطر خف وا يعطاتكشا لوس ناو شل ايات نع يلا

 م يم 00 2 0 ل

 تساؤل اكان ركذ الع نئاو هن دج 0

 م قا ةارتانلل كا اللاعب قداس اج اك اًبنم]ةقزع داك كعلم ا

 0 ءانانم [لعبكاش ل مورس يلع لَو هبال صن سلرب جو لكسز مت تومالخا

 انك لوس نع لعن انت شاكت الابل اال اذ هم نيام دل اخي 0

 انقل اتغ حم لاا ا اتناكت تيب
- 

 بعبأع 5 0 اذن نحب ا دقات اطال 598

 قلن دوطنح يل وكت كليا ]نمو "كسور ط قط اَمهْلهنشح هنتوا رولا 0 انيؤملا |

 باكا عوام امل رمادي شب اذ ةعييضيالخذل | تأ رول اش ادوات لوتل من اتا فن كيد ْ

 متلي ا نعول هنت ان مطنشت/نانآما هيناتا ربكم سنن ننال وكف كنيس 1

 نعزي ازاواؤنخرتوسوم تمي الترس وفنلاءد وسلا دذت امها انسي الة ةدالص شالوسر نا

 وهل ويم ضخم م)ءاونلخادتا بامان ةامشل ]ذم حرت ةلتانبطعاشل ل
 و يح اهم است عوبال افنان نجل لباب اوم لمت مصعب بانل ل .ةشنجل ابان

 رك 0 تام م كيب ل و

 2 اكلافمضرين امن نعزي بعز لمني 5ك كراع ذا تي ثيل إكليل م مهما ان ان ات سى

 هغل | لرانا عل راعى ىف تدعن ناقته تينذ لينة كيل غل الوعر نمي ورا 0 روص ذا

 ناين كنجحملاحانعان ا خب اذع نعو تن نوير سن ن انتجت ءلضاشنا ا انت ناتلنآن لمة املأ جالا

 الحار رعؤنا يصار مللظت) قوغن تالله اانا ام فَمَن اعلتاهالض ا انا: ]شالو لاف انا نعال
 تكهو لو امج اال لوقت ريان ااًتتض ان ينل ام ضن طورسومم ان لفلان“ اونا اروعالل نعؤهز المد ا

 هي نهار شل لف كل ارا هنْسططن انهئْلَص ءواَّص لول ادرك ْؤلَص ف اهنت كن كل اد غب ءاضا كراج نهض اؤهفد

 . اهي كن تبا عانت افاست !كلعش إ] تنل اهوس اكل لات نخن قل ماعلا: الارث عا موعد

 , ةةسم !: موتني نيا وفض ز ويشن 34 نعت 5 اهيل شاناوا نيرا رضفا|
 شاالال االان ل تضان اقوه لا: :وم اعالج تانالؤتنل انة زلط ا

 م .نئياغتنلا 5 تيغنل يزيل وهز نش توي ] تالم اول َكتسالَهحَم

 ليج كو رت كيرلس الالبان لام رج ل سورس بيك كج كباج
 ولا انمار ضج عرب نتاع نفزع دا هن جز عداجاب الرع

 العلل نول ابن ندم خ1 يرن لنحت نقلل فن لك زوم ومال
 يم يي حجبجم

 22 22----> سس سس. محلا سصصتسلا هس نوب عوج بح حج دج سس حس يصف سس
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 ا

 000 0 و م ض0
 ىلال] وم زعطامس لزءازعإ«سزععتعلا تؤم افضل عرسلل انتل العرفج وعد ور اللب لع دوساللف لزب

 راف ذالخاف 5لياوعم تنزل نة وذادسس نبال 0
 انك 0 اذارم4ي لام تل ءلياعمش ارامل دهادتع ف ازعمفد كيلوا إل عو صح ع ناهلشز ن از منرعت كك ساو

 العش !نعودالل اهل ايفنملاد ان عشرا نبددعز عوج عونوم بع وذل اننضل الع نوقول لطم

 م اًنضل ىوَسلا !فنحمأب امص لع ومو دكا اتكلانزكتن اتدرا

 لذادتع كيم عؤلاد الل لل انيّئنا اذ ال انو ملا انتضل لووول نع هنا اس ل اقع امان عضو نجس وجرت لحما

 اناناس إتيان هنن اخ 1/1 نداغان نبك م نعذافأل امل اوه ح عاف ىداالا
 م ند اولانم اتا: دشبانضل لاترى بابل ال انين اان انتل تفس كلاود هت عز طاف و

 اكلنا اك نور هالو تلا تل انوع أ شاشنل ناكني ناعوت ااا رشم وسل لزع

 اوس وورق ةنااخو نول نيت ئرَصذ يدالااًيشام انضالضرافلل اي يلَعش دبع ىلازع

 نما ةنانلا عل نفح كيال ناو اعد اندجذ طعام انس انها رنج عسا لضورن راس ساو مل لغو

 قربكل ايش ادم اكاراونزإ ءغبالمن افون ل زتطغ اد زج او اهنا كلا تضنملا لا اذان هن داش اذان
 ناين لاو كرت نر سطو انتل لعن ندم اكاهيلع غنض نيب كا هلي طحاهلعاعضان هول لذ نور اولا
 0 افي نيلعتل لان ومو جفعجتل مذ عشا هداج هل عنان | ورمل زد
 0 انيك اتش دبع ىلعداةب زعلان انسي اخؤم كتب نيلعتل عاش زنالذ املا لمت اهيدوتس مد

 3 0 ادرجإعرَم اَذَصَو ررهطتل ادمن عجل ا 3 .ةرداامعس انوسل ار وهز ل لق انخرامول ديكتل للِلعَوايْسأ:

 وغنت انلارككو مؤبلولم اتش ءاوشمل ناضل زلال خب خت كورت لت نم 34 خارج اًيرغامللا

 ايس سيسي ايبا هةر اف انوخد اول وزنكتل كا لعةرتس م

 فلان اتا لين َيناكدأر اهظ م لف كرات نتن ان اورتن نان يدوخ ع ا

 مدلل ماع هلع وم ع مهرب لف تاو ماعم أكنت هنن ثوحارموملا هن لجو ل كرت نالخ ادم كلذ

 كر رغما 5 تنال انانؤماا] طبي دن نال 2 تار نا :جرملاو افضل نبع ان اكللا#

 اسي و كاغانل اجت ادم ف درعا! ار لاند تملا ليؤر لن ئلعش ادعو الل و نع طابشا |

 ْ لَتياِلعْش نعول لانانب وسو تمم دمج

 قئاكلان اههوطَين يطع انجلو لجو زعم الانامل د لئلض: تيفيز اضن و)ئِضبوظشلاو افصل زعل لع

 مايل انجاح اغانتنة ةيرلااتسيلعانسالا اوهفرين هلك طش لتقرأ املَعمشإ المحَمَم للوُسَو نا اًضْنمل ورع

 ةقرلاكضل الجهال هانت اذكينع لذقروتتلا اهتشل لي عال نال هلو ايا .اولاضديلااو ام نضال نكنعا

 ننال اهم امنخ اوفي ليكن العطر ثوب اخ 211111111
 يم تعا 0 از لفاثتناهوُد شي مشا ساثلا» اناوضقبئح َقاواعَضلاَع

 يطول ازد ل لت جاع تجرعوملا < هورلااتسعل لك انام ها يقال رسولا ا

 ثعاللادةوذلاو قرا مصل زيي ه سس ]مراهم اًنيش كن لجل ثلا هيلع شا دنع تل اسلاك الالب

 الشلاحي اةفانع بزعم تييميزلقملاا فس ف نيش اةدنسن ني كيل زل كتل هنيلع
 تسي 50 اكل لل اف مجري وك و اًوضنمهجو رت دالي 91ز مقا تتيز وتلا وتيسيةيوتن ازيعم نال

 شال اننا يلا ىلا
 3 نجردو رعت نزع :, 6 121101 ”مويلوهات -وناووس نئودد اكتم



 رادد فد (: راج كاهفلةبهنالوسطن لام 711000 لويبلتل العش ارسنال اني

 اريام, هئاللاذ ودل لميا لج ا ننس ظني انرطض نزع ةضلا 5 ترافل نمل ا
 ايلا مهو دا | از وتل لسجل 8 ةييصتت دو لا

 2 !ةلاانساب ىتارعنلاهل نان, اغشارنع جاعسنن أك عب
 كل اهاكذ :نرلا اعشلزعيج ]خللا 0 منا كيباكرئاطط زل اقب نلالع
 اتق شارع لزعر اهتز و 0 مام انف تن م ينو عرارعتس ب لنمؤاشملاو

 ادري كاجرس امال انف كل ة اخي لجتلنل اس ةلن وتمام اريج ءاج لع: ل انامل از نشد :ليلع
 و لاضةراددلمضإتلا السم اىتعان لعمل اتباشخ حاجز عرش وت "رفع جر عتم ايزل لرعدع كيلضا

 خل لاني 9 6ةنتهل طعم اغنية هادا هن ضع اه اول او اغمض نع

 تنيك نوبلز اللعب الخلا باعش طنعجانعر تن امو نات انضم ين نعرض بير ازرع

 نفت زهري باذدل لانا لهتطبا هنا نينو منزل اًانلايل نانا نتانيا كاي
 ٍلغل عل شل للعم ةعادتعل, الاس ل نولكعم انندعبل انا بم مهلافن كيبل ربت: ةملاواطضلانغ

 ؟ةننازعانانصزضةزعن شالا سا زمننا: : لاش وتاج انش ناغلا انريرتتبا مل اوان لوي ف وطع
 1 2 اظن كلل ماب 3 دق مالا نيرا اة ويجد ع رم زحام راس

 موزه ئ ولا اهمإؤ نول ةلخت وتل دل اباغش ب عواكت لعل اها نبل يدار أك ىت ىف ةدأْعطلا

 دع د ادوعب مر تراباكل انضم امرعفماكتش ادم م تيد عطا نواشلا

 ع هلا هنن سلا رانا دي نتواصل ١

 ناوين عنيد والعن غمسمب َكَمَسَه مانع ملئ علاففوؤلعلط م احا اًظيوثث نحس لافت لشن للعرس ملال ظ

 ممن ماتا زلاطسينوساةطيرو ازاي ا امن درج نال

 هبل َّج |حوضقنز زا اش |جوضقبكلد ةايسادلنسباجان ذل انما اللا ةاج اكل وعي :وعريفرل قير“ اهلي

 انزال جبن اتناول لمضمون يول لاه د( تر همي داك يكرناننم تي ظ
 اكعد انيك اعل منع نمل 0 ىننإلا: ماكان وكي نازؤجرفجاذلابتوقتالجا لح كيذلا ا

 زاواطاوسنلل ةومملا هنتر نجح علا) كلنلانإ ا فوندو هي قرا اوك رع ١
 انجاز هجر تح يؤم عر تس سبب اجبر اا 2 0

 لع 0 طوول امر نوار: دلال للجو لزع |

 انقيت مني لن دما قالا كَ مدوضو غال اوفندال كووطنال ثلا عرس اوال الان لا دف نلزعر جازع ْ

 اةواوطلا تم سيبو :ز هع اياز غون نات ءاونضل اوم تبا. نسا اف ثمن ذسالافز وحس ايلا مشل اهضنااذا
 كون ببي لثلا 5 يول اهلل دهم أب نشا داهتلازا نافل
 دامت نعشلتلا ١ اك اناا نار نهال ورد لتش دبع دلتا ةرباز عج قاعي

 نار املافرجيبلانه نغسل بعز عجري ل انجرخمتلل دنا تلفون لن لع مر'ل لفل انانل للحس ادع نع

 القبيل نبل خو خرا شارع تمدد دص تسلا 59 ةضرذ ةيرلاا تنصل ليو ٍمتلاومنتسىزلا

 نون اجا كلل لافإ كل اياَمط دنع ىازعر .اهقزياعبعو ازاز عر وم بسب لالالا ل3 فاي |

 0 0 ا 0

 ىلا ا 2 9
 0 ا -- 1



 | دانس الاف نانمالالحأ ل رجالنا اسمر ترا نسر تع لو
 أولا اليوغا خلد لبا نلاسلات جناب طروكما لمع ' دع اك ككل عجز يوك زيلع در

 4 | ناس
 اكتر جدا هيلز عل ككضولا اديج ن أدازاوم بعت 06 |

 | كاَيعن اكديم اهيابول ةناطزالايجيلانانسالج ماب وشال لايم عوالم يوزع باسرع
 |[ 2 لات ةيرلاب ابي نيل انتل ليلع نر و زف مدرع ل توورمب تسر اوم يصمت 1 «ر اطلس رس ٌواصار 2 ا
 0 انجاب نسون اعل

 ا 5: 707 00 كو نكاوفنجز عزل ربت بع بيب تاوفضزعن اذهل ةدلازن هال لاس بسان جطنملف : ١ 0 ١
 7خئاور ىو هه رطب ةتعاوادحاذ ان اكن العال ا. طاؤش ثنا غن ولاء انس نو لج اعصل د !ممالا ف 72

 م فابن 0 2 عا ناهيفراتسد قانا اجب ةساهالتضناوأ نم 7

 00 0 ا يبان بل تجخع ظل از عدس لزع
 بزب رعقوبل ازعرزا بمس ريعيل نا نجر سبا ازعدشس ببر حطت ةعمبسو كا هس سس اباكل اقف كلذ نع 1 11 1 5 15 6 3 و وسلا ل 0 2

 ل 0
 اطئامباب ءاعماذ تيبر ب هانت تلضدش اذ نادت نانو رمادا نب تنعسل اهمال نب ءاس شجع يع 5 2 0

 شد بجو اكللذ | كرم اًءوش شع ذا انسب اناكحاذ ا ا يب اك ع ا الرش
 هله :اهافرندانثا]عو كا ذا خلصرخاق ةالذات دان رتل نجف كأن ئنهيلوربل مليان اددان ديلان |[ / لا

 ينال وايل باك ذا ناش هلماهدسرم وزنها تا ونصزععشم بمب نما ةمأ ةردرر الإ ف
 نيل ننيزغم تل شمالا فاشن قل ىتتسا ذالك تافه نبا فني تناقض لؤشا 0

 قابس نكون العاطاما اني كوم اكفنا لنك هارب تدابع تاوطل لش تيلوتل ازالل اشاء نمد تدان ب | حس
 قلي دادبلا فول هطازانلنافتسل نيف بل ابزجف كلذ دانا ادلع صالفاتياهمتاببأ ني ل لر

 وكل طال رالان اكمبناقنإ ايما ذزيؤاو قبلا يع ا صو عع جما يضرب 7
 !ه/ لل نال زل اذاكااون ا: تون اذانحل لذا ضعت ايل ترحل لزرم الانف اختنا انا هتيرملاب ءانبل العشب 2 2

 جطتن ال طاب اة تلو هدر ا . 4

 لاتلاك:د اها هقوتمل ف دال انا داوطم افا ذل دوبل | خوش زوالا ابخالا ءاكهس:سج قشجبو ديل
 اال ء هش ارنم ىف نعدامتزب زكا ومصنع اون بل كشالا لع لخن عقر انن لع حد قيل ف ناد اص

 سد اوشن مولر امصل قفبنداط ناورثز ام حرطبل لح قتيل او ننقل ااا لفل خل افاطن الا
 اوهنص“ز] اضف وجيريلخ ا عي هب اعنوطنم ا[: عمم ا مد افلا, دبي ونس: يطيل ةورملاباب»نا وتل اضناذند

 2221011 "از اطبن نال الل ان حانولش لكل الع شادنع للعم امتزب زرع
 ؟1.لاناحج يع مزج ارتل لول تت ناو صج ري لمحما سبب انبتوي نام عتا انا ناكناعىغ ش

 هن سكات شيوع ومعملية ززانانشا يعش لول اذا
 لدطاطع إم عرفنا ظ في ن اكن ان طاوشإ نموه زر طي ن اكل اذطاوش )ننس اوسز و ذنا طخ ل اخ طاوشسا

 هر ردع رو شموس ةءاطنجركيمل تاو لافرق ا ب ١

 ع اثنا نتن ين اليا جيع لك الكس ادنعا, فل انمي ناك نيازعت اذن, ةهيز عع ب :رقن مدّ

 3 را ا ع وبس ب صح ومصمم م لل وص يبيك ف5 5-35-200 بيست مشع 2.1

 لِي كيرخا طوي نوط 77110 تاطاتاتثا انل عتافةلَحا انرْجب كه بس اهنازظوهو

 ظ :كونصزعد ازدادت ضاق 52 .انةاوظل ]وتلا عرَمن سوم أب اياكم ام

 0 قايم انتبل طفولي انين !نوطبن اب لناس وعاش اياتطارجسااشل ايل مداح نيرؤضنم

 برم امك انامل جر كزعشح ادن عوالت لهل اثر تنصت ناره و نعتانفلا أكان نوط ةقرخاد



 ْ سهول
 قولد. دك 09

 يل رين اوطلانم 0 5 ما حك
 .- 2و .٠

 / - ب
 | رف ارط ايرانسا ارم اخد ع ب 3 1

 قال ناكر اد تيب
 ربو طارسا تبر نيل فا

 اى. ك1 لاسدتلا ا : 1000- ١ م | رمش نيله تاض ا 4-7
 7 6 هلي : حسب انما نشل ار ىوسلاب لجعل ء هد طن ع اء انل اسيل ان مز احل نيرو صن زرع ريجنسي دنع نعوسوم

 اهسشلالاجخ منين منان ل جوع 0 ل ا م دلاعت
 اطرنانلتلفؤ وب: مينانتضل صن مد اول نموقباب مضلل ىف هجتر نا او اولمز هل تهين زيإك ؟ومب ناطن

 ةلخةوزيالل اةزيفط نب لام كلفن اهنّصل كاولع) بنل مي. ندوطبف ثيل للا عجزيل انثي ارتد اصلا

 بس دعو وم ا ناني نس ادّيعر عرضنا عز شجار عر زع رمل نمش ةيلختب ملاظطو ناوطل ان ئث

 د.نيمكل طذوطشرحلا ل حرش اداخاح عاق اجل لزعنل امل ا ترِلَعش دبع لعن انس نيته دسم يب نعزتلا

 ض ليلا خوزلم دحتو مي ليلل لف اوتنارعَو قيدرساد اهرو لاق حش ا اندم نا او تلا ا

 معلا «قرلا اًمنحل لزب اوطلارخؤب |يعان ثّيبل انايجتسباشلا هلع افرح لالا غ اوفض خ٠ بي

 ب انعدم اطاجو عل اسيل انش لشلا املاح دحر عزيجزعمب نان نةنازتم رهو فوغ ع أك

 نب زمنلاد 1 تي 1 عع لانج يلو انتل زءناوطلزخ ونا

 7 0 ةاننض هي ىو ضيلإل كيدز الة تسد تشن يقوي اهتعل لنمو ,خيم نّيبلا, نوط جلل

 1 ارث ددلرسأللا | .١ انني فاط تر هلضل زيدل كاهن[ شع مر زكمثيدنغ :لماشم تاور معا تلي «.اابانلاسلانلحا
 قارا رولا يركن لبا اوَطلانللنب دل امن لا اظتضا لا عرج قالوا كال, تت ل هذ زل انصح ورم اوال لنا شام ظ

 اي ون سنا 3 ةلاضزعوة خلط اهناه انضم اوال سس ظ
 3 طعن و بلد 18 تاون ل ضارعشز وطعم دناو كل ممناتنغوو اذال انش العش دنع يطع ام د

 صال نختم |... تقيئا ول م ننرلو خفاء ؤي0 كل ططارتخ تل ةالهغاذان ك8: لاف لنذ كدا ز لام دان
 0 ر نس تبرع ىف عملا زاوطأو مت همس هطمسدل نإ ل ايلعش دبع فل رعنان ينبه دنع زر ونبي عوتوم تسب نثش اءامتوطن

 / ل نمل الع م رؤريم نوالث ن زر عن لمع بيلحادط كل ذاضاذ انوه ضقنوز رماد اهنصل نعيد وززوكلا بن وطننا

 دو دار دسار زل و لب نهمز دحام كى شلكتال ]حو ءلرخش نموت كلر كا ملال! لالش دنع ىف نعجز برع
 00 امال طال انشا دخ جراسا ءان مئطشل از العزي ليتزحاو رع لعلنا 0

 سل ايرص عملا "درو تررفيال دجيدزمغبت زعؤإ كلاش دنع, دعا فرع ول هضم 000 مان مرنم لخاذ
 هد ن للست (ادرلا 000 ا |
 ل ندع سلو ان ير: تيزي زتبا مز سف ياسعر بسم اهم تما ا, اقرأ 3 لنا نخر

 سا ارا نمش عارسا الخاو هدانطارتفوتمت رعت اش لانش العهد انبع هلزعر اعزرإ مي ٍنراؤنصوثلثلا ثريا ضعي ناداذا |
 تيكا رن نيش طر ارلا 1 قل بكسل اني دك انساب رافطإرءرذ ةمقلاف يب ااعدعدحإ كرف سابالل انوصقشمو نش
 | كبل اغا مان امض 0 ب م ع تيب ضلطل كيلو م لادا ظ
 ا ضب لا اويل وب رو 2 0 م ناز الد رمح هسا خولعوول اذا مدن ناكاذ ان هقزهي ميله انيس نار ضمي نارارامنمنلعإترايلع |

 0 اع سس 58 5 0 نا جولح عتمت رع شل ليلتها هليلنل هلئانل امي افجر ل يجر لع رك تاو عانل نود نانلاطانشلاف
 .َ 54 دا ازخناوغسر ونوم بيب ظن للعب عم اء لم عتل الذ ىف 2عشل ارواب اب + عضم وفر همام هيدي ا دارا ر | | «ةفواطاطييلتل اهب هن ناد خلع سلفا هما ةوبر شلش نسل قاف كل ذ لين ناد وبي وْنِل ماجن اكلنا |
 انا كمر 2 رفاه انشا اورعيصتمنل لتالرشنل اكل اناني كب جر نق مندسلو كسار تصقجت محا اذان رن لعشر عف اا
 نايت مهوممإلا رشا يال الوسار تنازل اءذاوزخفارتزرتحا كل ريضفن االاةعنملا 2 الريش ال

 الع صعب ننلا نا



0 00-0 
 0 را 2 11 6
 7 ١ 3 < مدا

1000 0 7 

 ٍ الا 0# 1 8 0
 0 اك اا 2-1 / :

 . هوم بمب ماخاللذ 012257 لل نر م اع مثل !طعءانل القد تح أ مهر ئم

 ب م انمي انزحاو رمد داو وتقف ثا نصاغ علحو كج وضضنكم مرقم عنمموهو منار طف جزع كاطع ا

 لطاعنشي طخ انك رماشلا كن 11: لك لتمر ذ اني ساسماب نزار ويشاوتع|
 7 :رارتنعل نايل لتعز اناطعط ضميرك جاف اصعب بي أكان سلا
 ا 2 يسر نول جو و ومنح نعل | زلال نجع تنل از انيككورت اعور مي المار ماهر | تي ٍ

 | تعي راقرزجتللا اك ريدهتا ضيعت نيام ارت تن لود عت لج فلل العم ان رع

 ٌْ ةلخ»ؤحرتمقب نانو : ملازم لحرعناسل 01 ل اع مصل ع 25 1

 ٌْ عنا يزعا كلر الع ميهزبا ا: انلاسل ان عباس زعن ايلا |كهزرعشمقو هني ييوننالو هنن نجر ذغ
 اهناوطو هدا برنو زن تع ناوتالعايرمل وح فانك لس يال لا 0

 نود عتمج خبل كل ءارلع مهرب التم ل اند اروع كي نير اوفمجزجيرسم ا هب هز :الع نوط فو

 يي داعم نلرملا» دنع ىزح انشنتسالا كر .اتتر1 نيا |يب قرم هي ناغ] اهب نخردش

 متقطع هند ادعو نع يصب و زوج عن اوفص عون وم سمي باذعل لون ل هيل والم نس هنلا ةلجو
 نالعلنعز قل ل لا ع كل ومالا ص فة

 6 ةجنزتلاف الف اند ات :لونيم زج وهن غنم تاطبل اةرضقنن لبنا لمة فاطم لمعلا لاَسْل ايزيضفلا
 كلان ل ا مم نيصخن عشلتلا (ح لانا ا بت ل
 مالاتاندنخلا اك ريض ل ا و رف م نيبهابشِلَواصيردلبالا سس تر
 اكاديمي ءعيلعل اطنمسا جرن متقن الذل ئالتةلمقذف 0 ابو ثا اذ اطيز ئه ثلا ل هلا ل

 أ زينه ايرعد اجزعو عرار وسوم سدي ع الز عإاشلإ اَءدس ادبعاياولكن ازجلا امه في اد وزجرلخ

 كاش الل ا لش !اكش !نعإب اذل ال اة يضورزاامن لعن ا. يسن: هتزع اكهمطلا سمي ثنو 0
 3 جصخالم لزالادامق همنا امتد م.ازاكط خل ننال انو كلب اًمد تي ويلاناهلتمستش مد 0-

 اوةزغلا انكم ن !] | ءالعمت دقو عتق زعير تنل تا دنعإل لئل اسال راتني روف ضعيف ٠ بيب داعب ا 700 1

 | هرج انج عطا لزوم بسم ءنيلكو نة هاج اكن ادام اغَّن اكن ]بو اك جنتك ناتنخ اد ٍ 1 م 7

 ف شالح اجا لات انانشنالا ةؤب بييج غن اة الشك داعب ع ل عوطمرعز اكنمن نعد سدد 1 م ل /

 يال قالت كلج ل كد يتش 1 تياتلل لهن كدا جلل رشم نا الم هنا ذاع عقد عنق نع 5 0 1

 00 است هدا كان ثا ان َقانطلاةسدب كيلعل ذَتفام تدم انلبب امل كش 00 0 0

 : تقاس فاللجت ل اعل ادن مع نيد اح كي العر شلو انسب كيل كاش طف تناكمهاا اهيل افنان انساياهرعس

 طنرمال دومءازل طا لج شل للعم ادعى كلما انريمصب يف قع ذيل 3 او زعال اضف ن عراب اسمن ثيدعلا

 ميم لما ل انباع رعايا لين نسي اهحوز اهمزبب سب اهيلعل اناهملع خزف

 اناا كدا تاهت تدهن اهنوزامل انوه ايا نموت نر اطتن الا حفذ اجا همسه ةلمارع
 عمل قانا نا وحد نهرا اهلا اكلت ثلا ضير اذنابهرس لرش ئانن تضاهي 0
 رو تق 0 رماد خياانش تلاها ناتي عش ضنا 0 يحرج لاما 0 5

 : نا كايا. ادبع نعي داعب. 0 يار لفكر 0 س ١ ال

 ع درخق عنا + انااا د لدنيا هللا 0غ « دفاعها | رد" يدل م

 7 ةهجت اكان ناوهمازس لجل لم سانلاعم حوش حتوم نش ملو وا رخش حرم ىف عجل بأ هر ازماعل نيالن ا

 م1 ريغبد تسد ارخاهلغنبا خرب عامنا خت هدر مما اراض عماد تمل جفزجوم نان هيلع
 ل ل ل رب يمسي هب كو حج



 قت فيخالال اذ ثخالاو 11 ناكر غل مدن تما زكا افلا نر عل خو ظيشللغ هيل خد ناد ماج فيل خد لش ف هجر نا
 اهنملحا: |ممااعونوهو ةرجعلا ميعلل اني اهشاغل اذ اذازعلا كروب وضل بام قفاف تلت دك لصرغللا جرن رهو

 : ديزل لو كلانس نب دركتالاجي منتفال اللد ناك ا ى حلاك نوكيالمال هبات“ :نلعركإم
9 
03 

 "نار اكتر نوتة ف صرف نكرم اهرقتل !جيزلاف رد نوكيد اةاجخدلسان: نوت لةسةر جينا
 / 3 نيباحاللف انجي [هاصونكزح او ةعرتمل نيالغرجان هنا 2 اه الن ان يتب هتلا لل نق جرين الا انيلصدجن اديزفلا

 1 ام جغلعإ ونا ةدملا ورمل ئاؤرمل اب محجر اةلعش نزعل لزب قرت لزج اوشسور غش ى نر عه نزعل امتع ني

 : تلاع مازن جزءا داتا طال ل تاع خلط وكنا وخال ةزمززظناكدا

 .جلا سال ضيا وين لايد لال نإ الودي سل ىف منغ ال يمزسحلاباتاس

 رع مرح قضان دابنجد الد الوجع مول جف انهض ارواج ىف ناكل اقريف جتنا ]قش ايس نف نااكنا ةعكتاملا

 أ للا ال ل ا ايار ش طبعا اناس نة نما كحاب معوم هزخدو رجلا قع

 رجلا !نوتيالمنلب دعينا أكل ركتنتت هع اني اطلاذ د االو ارخالا اهب عرين اذ حل انرزك مخل له

 "كت دنبوضل بجو! نال عش العب الان ايصنوزع يوان بي | ناهنزو اه اماد كيرش هاف اهلا
 لاسر كمل عيل لدغ من اندنحاخ ريو ايو ما الأمس عيراخل اظغ لاذ اهيل جرين اداد الخام

 العَو ةلعوانن لالالا ب م ةهتايسيعسسسم هك تع نانتالا

 20000000 اان هايل الصلال ا كي دوعنؤال ادر لدا داجالو مع جرن لحال لضناو
 انااعكات بيعها ب حصا سينما
 ءا 5 ينم افرتكحو نجوفنوم ينم كمل م ناني اًمعاهلخ شارل و دغذ
 ١ نا انش اهنوتىقرنل نع ثالوث ةنعا,الاست ااينراطت ضبع نزعل انهن نبازع م لعؤرملا

 ع هعيالمإ هين تخل الجل فاشل ا ءلعش اهنعيف نعممشم مزهر مانشهزعريتيف نامي ةقلقلا ىيرسانل اكر نب

 مذ لات وممن جو دعزيدا جت جرح كه عسل ا اكيناباكلةةهقإم مة ينو نوط

 افزع زدوز عدة نافع هل أك عيخو جانا هم هيراوجرمس تاج لحا ةفاطن:زعليل اًمنمتف تاي وسلجا

 رولا ماغي نإ اهون اليل نوط مخ اي للاسم ضان سمسل اي نيش

 - قل ؤينعاخفلا متين اتم ونبات دلال زج تعزل نم ري طنا انجن اعتب
 0 مطمن اوع 5 ةيباذل عطغنت ل1: ايعنم لملف: ميخد علف ل شلي عش ادبعط ازع

 رخامنعتلادل زنا كب نمتلال ون اقنكت ةلخيد اذان إل ثلايقر ازال لنل اءطق ثق رئا هوم وين شملال اذ

 75 :[1 اش ياعشم اهيعفاكلخل اهميصعلا مه نتي ضجر ع زجو ادمن ا مينع

 قطا ماليبو ةناطع تاك الافلام نيكي تيل ولت نال خد نحلم
 : سرر العنز ودل مين انسي الل انيهتناف دي هحو اثاتجزج ا

 5ك, ردوس انهالت ا بتكال قاري دس مهدات نوت اة عن ن هن للحاو نيعس طفت كَم

 | رجول عد اجتعريعو ازبازج يؤم بييذكي ني يسبالو جرم ذل اويل دما رعت نعت نمل جنود و ف وطدوم
 انأ| ىطنال ازهنياززل از عدس همي ىيو-انل اهلها انضةرارانسلا زي غدم تبل دواي ل الاذاعات

 / تلاد اهل انقلاب نوكو ضيا: :اماوازكسز وعن ليف خفر عئملا مان لمه دنع ب النل# ل اتركجن منت نع

 2 نسقلل طك مننا مهلا ها تبا رمش اه تعل لعيانو نيلي جنت قالب عزيز تدغس بير«
 ْ 7 - ْ 0 أ 0 2 1 ا يحم سول مسبم 1

0 ْ 



 كدي عج تم جتواقو نشكل[ ووو مليش !انناكيغيرطا ل الم هقوف 0 موف ذم جمل ]كل اك ردن دور ل

 ري انلايبامساف عتدطلغناد اهدلز جب اوههمن همها اممم لن نيو سحتشل نا 3 00 |.الاعهرضبفبد فقول إملا

 ٍِض تسلا دل ا سس نجر الساعمب يي

 ا
 ص عدا 1 مل تع
 رع | 72كم هج جم
 7 يي

 تيزي ل و 1 ابنلاتل انش! 2-6

 نييك سباش كلذعتم تن اور قالا مؤدزكم تعداد لل امثل ايل ع دادس حا زجرمزب نير عنج واش نيده” نعنع
 مالت العوج تلاب لنعننبل المازءززشلا انل 259 ان نَخ سمي زغش اهيلخجت خول تن لابو وطت نال

 ض1ه21111100 ادّيدرتصعل لهب قتل ل وز نيل اذ دل |موي ينتحل هعتم انامل اانا أى

 000000 فانا مالك نرؤنعم هي 0 نزلا أ اص

 يح

 مؤكد الس هوما 0 ,ةقرمملاواعصلا

 كعمل ملف نانلل ايف ناز ركز هون اهزازطل انوكماط دّييرمَعيو درسه اها اذغم وكي دج :انداممطت

 ا ةوطض خم اننان الاف اننا كمال ول اعد ل ان قباشل لكك ادانت ناره هلل غ2
 ا محد حي عرس ِ د

 دال الى طز تجلب تلا ضرع ناسهزعدنع بيش اننعإعلا ةومل انجن بوم لالا :
 ةججانبالبعل اتناغنصي كسور كس نالخنب لالا ؤرمل ابناهتقم ذا لجل ازعل شلال عون و مرسلا
 53 00 تمرفاذ الان! كلاايلع د هدد اهنح فن عشر نر عزعؤازم نينه نعنع ميزي زتلا موق انقثلا ارجو ةدزعم

 لا نقاتل يني دهن ذانلمم اناا فل ال دتعدن ازشالم م كلر تيل رتل نبع وق دزيؤرتلا ||.

 هت لاذ داونال اجو ملي انلناكتاد كلل اال الوالو ناتالي يوم امال الخل عنما

 لاهم اء اشف ذة اذانلمن لكل انا يصف هاتين اين نزلا تسع زم |( اض

 د8: لضم اهررساتل اوزكم مون ماجن ملاعلان امام ثلءالعم ادتعانلتل اسل مولي رعد ا>نعرم ولا 2

 ا ؛لاقت نقول اهيوفي نا رم او افضل لتي ئعسو فاط || انم

 مسةؤسو ل النيل اكم طورت واع ملف توكل متل لعب كيل ودخج انا ذاب انيذادذ قع اني لهدا نع

 عجبوني انا يلقي والمال ومداجسداد خامل رمل 3

 دج ا دعنا لمه ويناطو د موفار عتضيؤح لي متبو .؟كيانلا

 طز اومجوزلا مؤازرة زو للم: ناكل اهل مرم نضل غزاله زطف ا اا

 لازال نوري ية |موين اول نب كل اؤمن اخد اذ تلشجت لنزول يزول اةؤلصل
 2 اهجاحاد نجوا ارمارحا ل عوف لفن سلم انه ذل تفاذ دا لع لإ كر وسو كاف |[:

 يرن الجرام ذل الياي ادا اق اال م عوطنن نام نانا نكت زينت تلظاهما> الع هال اذن
 ةمااسخافالرابل اذوكوت ايان انالعاناذور اشاو تول ااذضاقجماعت ن انني يشن. به نق اكل ثا
 0 اء انؤرعراتل ك3 هلماب ف مالك وغنت دحاو يش وينال نوماس انبي لاش لقاك انا |

 هنانم فوه ل لل 050 نانا طلع لغو اوهرءانمزث ان ةعان نوفؤل هلال ذل كو داعب |

 اف تلاثو قمدشت شف غزت السا تزعل ءاوضاذانما فمان تان عيلضر العوتسو لرجال اضل |:

 لاك نوري سراة اناا نيو زتلا موندل2 ب مز ةناط ان كراون اون ضغلا ةزضافجث سانا لإ امزاالاراضن تالا | /



 دو

 2 50 36 هيتساتلتارز اهب الاتةدلمإ# اكنل لفاولمو جاف اولي زها لف ولعل ضن خخ نانؤصنا
 يسال اد كدت 0

 ئالا عرفا ثال امضي يباع كايت اجعل انا انجين كلت عزل ان ختعو زياد ناو اب

 علو زووتسلا 3 هه د يرام د 0150
 0 ْ الننسل ةمبيرزعالطاو شئ للزمن اك هيفا ةداجبزع ل "تان

 هلت قحنط ةنغس ايا لبةعتصاخ مالوم تمارا( ف لون ذل
 ظ ديضاعرلا هي 1 ورا: يلام غش ام م عي 0 ْ

 ْ 4 11111111 لعاب اإل امال

 رار م ظ عرضة دع نوكل[١ وان ماج اذ هن وكتناعتقلا عا الضف نار ةججز لوننقمر ابخالا لم عوج ةرطنلل الما
 أ اسرار لق لادداهنوجالال اند ازتكتن ضير كو سبقوا اذدل مبكي ان طيز عج ينج نوكلا مديت
 لون ايري اا داعم | || 522 ءاذم هنلعو ل كزاح اذا ىلا ثعل اد بخ الثرضجنزمد اذ انزوزعواتي وذل شالا رمل منش لوزا

 لا هل ةماعلا و طوخ ةحاتملل اهنعشنانان عشمل ناهد ابا صلعتردف ٌبيخالاو علا طعم ل بعنب

 رض اع الانف اولالل | ميعاد تعول نول ضان اتا فشلا شل باعه انصب فوز شين اني ور العم الَض

 نيالا نب نزلا مدع 00 مغنون اكمدع تاغ اره نهلالالم ل !مافانتنملا تن افافامثمثملا
 0 اس ١ تعزتجابزوسياعاتلا اك قمل ووجد خ أخانا دبس |يهقلاب

 د 28 00
 وسلا للا انشا طلع ش طنح فازعنو ور مكمل اعزب م اهنبع تبا 1+1 وي صزالامل نعول اب صفح

 52000 ا ا ا رج د ع هوس هثمرئاذافمملا
 ا 2 اا هان اذاتتعست تجهل اًماوط تناطتمئاهنز اناوطنْيلابثذاط ثيل ترازو كس ان. لن ضقاناننم

 ثتنتعاو كلدنغا 1

 20 ا !ي7اعب خا زول نعت | 5و ايو زرت انسخ امؤبت انفاق انا ؤحذذ شذا فاش لع لكون 5
 0 _ اج اعل اضل نمودج ادن نيكه مل لنا فذكم تمدق حنا شلمللعم ادنع اكتم لاف لنص ىذا ل جنعتشسرد نع

 دوا كامو يت ميهزلا منن اكان انرهطن ناك يمل اب: ذاطنيرهطناناهنيب لك و ةئرملا

 ارب ن٠, زر ال انممسجانعز هايم اناتل :«وز ناخب ز اذاعي لكان هنن كل شلع نان اهلكتاس ذل انضتن ىلا
 نيالا نرتاح 00

 اف نابع اوه عإش ل طعرسملااانلانَتل انغ نإ م نل لع ستحل اتا ولع ع اديب عدن ليتم اف ث ره انه
 عب 1000 ٍ 2

 5 3 6 2 ص ءاهيف عادلمجل انت ااا اهجوز شامل وج الشم تسد دنع مس نية ز عرج ا 08 نالهعزمانحمسا و

 7 . حل عسب اكسب ةةرلاد افضل فو ثعسو نوف اوطننوبل اب ف اطزكم ثم دقاذ ان اهكك سان نهضت ل رغب د ا
 6: 00 ا يال ميرا
 نكد اعلصل ذو اندا|ننهطلا جنتل اهيلعت د دقن جيس لونا نمل اان انذإي ل
 8 0 صاغ تنال انرانحرانا اهلعل را اول لف اكعنع ايأ اهرحاند

 : انامل انين ينل انهزم وطن ل جشلنص مة انفع نالت تلا لعش نيعاناعمست انااجع

 ام مال الت حتصاح أ رش لاول ينيب ذا تمل ناك ويئاطل نزل ادعم ريل
 ومالا اهناوزالوؤل امش بلو ذي يشعت )رطب تقت نار داطمال انمال اهلك كاسانهاوضتنو :درماو 1

 اهرعزم ايس كرهت مابا ذاك للا) دهئانتا اهن احلل كازا شباط لسا لان : تيرهطاذ انمإ

 اكول ماا نكوذ ار هناقم ا احب د ا لعق اص فوه اط

 ا انبوب نم عن اوطنم كد غزو زال ججنت لجطؤم بي هنلجانن اهي
 | | قتال يثاهبعشللا د هزم حر م م 22

 م كذا لكم: ناثقدإ هلل هيام تال جال اال راض تنل انزداجا طيني مل ار اذا اهوا

 ا

2 

 يفد



 ل اهش عع !نادذد ثاؤعرلانر جرم انه دول لونين قفا 0 27 ْ | اع
 : ا كل زعل الد ثرصل اف 0 طا 0 ا ا ورطس اعلا ٠ ةمان اهلعتم 1
 1 ا ا 00 اًضباوضمز ياه نفر تشم تازوتك 0 4 اوه 6

 5 ا ادا 000 لاساهج غنيت الق دشط نش لع لويز اطل مابا ١ شت بات رفول
 | ا أ 202 اب اشم ا ا د 0 ب

 لع 0 كاامع ندف /

 اي 5 3 00 تلاما:اهلزاهاماو سرع
 وعر . ةروتملا فلم غنيا ضم انيك ق قو اورخاد ا . و ريلددد تجرؤ افا 1 بيمصغنل لزم | يتشرب

 نفور زرنا اي جزئملل لة مطبؤلع ل: دال وا لعل :ءدالهلاماهرعرعدانا | 6 9 سوال الكف
 ١ نضره اكنوع راندا نتحنم :امتاما نكرم اعل" 7 دوني ل هزهجرع كر النعانانزجو رع ا رك

 رض داق مصار 2اس مع : رماح دعانا لرعاشلا .العصلا اهنمابا تلات اول هاكل نعل اضف كو نفالا | 0

 55 ؟نوزهفاوطزءنضاد انو تلج واو! فمدد يركع يووم ليل ت6 ليما اهني فويل ار ام ايرجسلا ا انيس هسا نم رش

 5 مار سجال تل عروب 3 دامت طوال عاناو تجد زرعنم اكن !ءنالم متم تاخد ا

 م خان امال الع دما رن نينه 1احاوع اجلال ثني رعاياك حالا ضال هن صو ماوهو يمازح شل ضئبؤو ا رس درصلا |

 لاك اليات : د داع ساو كرام ضع لزوتا ذهن 4و نهتم اسمي ةناؤفنمزعد اهنا القفل غال عل و ْ ا سبا

 نتاع هل _نئاطضتغا .دزوائاهالشن نيزعس ف اغاهاضاداهحفذعي تجر ضع مشد اج | |( ةيصس نصت ايمن

 كد ايو 0 م قوس امله ل انازكو ناك داكنان اكاهيلضالتل انيكك لاتجد د "6 ردع

 اه راتب غأ 0 ل را ل واوطل اجب ثم كضاختنتمتلا نسال وق لد لص اح 1

 ْ ةقئاات غلاب وحن تتم ا اد ١
 | يسساسا اغلا لعل انااا رمل اننفن وبطل عقح قلع 8 | ”اننان ضيك ورب |
 اعرب ا اا هي اس احا أ عبالارسرلد نارطلا ٠ْ

 ١ لم هطادرلاةكاتسم لجن كتوطا قف دخن تاما اتاي ايم شا نعالادلا لان | قاما يهدد |
  0لاف التت اف كيبل انذاط ةاملعتل اس اةناطذ نكن! هناؤط نضع ضو ريهإب اهم دس نازك |

 ْ قرع اعز ل زةباطاززل نعت كى ازلدلا:.دتدمو ناتكلا ات هطانااهملمرسل | ص
 لم اهنةوملا اننشن نبق اميل [ذاؤطل خوفو اا ءانضاخاذ كيلا لاعتهل نم از عيص هلع ا 5 05

 ١ ظ 11111 ل امض |هناؤط ب نتا نجر ت مطاذانعضولا
 آوت م مم عم انام اناث نكون راند ننس تسلم نيب لان ا ١

 ١ ذل يلاطد هان كيمتطاعتع كش اننابلاتضخلف اميجبابلاانهدابخإي مناور هجؤيذ لكلا |
  00كتاب راسا التل ْ

 هلا ومىاوطل اًهانتق ن ااهيلمت تشتم رض لو اهناؤط تعط مذ نعول لل ةنطعمتسنانزداجت ثلا ١

  1ماكل العش ادبعاباكيزع هير ولولل حاب طن لرتن اك از عت وهم جوس م سد ناؤننمزعن اَينفلا |

 | كنيل اول ازمانئان ايون تيب ةتاناهدتف مل انارإاؤش الشاب انيقبل ايتن اطازاةمتفملا:]1 الوعي |
 تل يدنا رطل ناو ابدل يرن ناوطل فوط تاز وزو جزع: قرا شل رم
 :اهاع رتل ال2 اسس ع لْعحا تلة نع ار وم هزي اجب كسب نعت انس نتتنع

 دلل وطن نا اهافذاناو نمو دع اهيلع سلف اهفاوطمب) انت شط معو هوطاوش ابو ا
 2 سس ميسم اس سس سس سل ل يس ميس لسا



 اتباع هذ ادبعاب ال از ع زعل ممهر عن اك نبا كب ادعي نانشل وان طنم نضع رف تفصال لعتنداز
 لادا ةنارتجياملا رفات لش انملاجام مافانات خلنا لف طاوش ا: ثلناللغطن يهز اوداذو ثيل انف :ذاطةلهازع

 ا لانعابالل الان يخنعزر كي نعمان عكست |: لع ثمر دانت عزل دن عز وسوم تع رغت رتل يلا
 #2 رعااسل اهإي ضمان كن ةثعاورنم ئفاط ثيرهطاذ تسبوا ١ اا طش لثتنف اطذ /لزع
 دنقلا كات تنل عالم .أشبل ذاع نضيف لف تال لذا !ذاؤطج طنب هنا فلج إل 'ءلشن لشلا ايططاخدما
 كثره كد د نسا مهزبازحن اكتسب ماذد ىذأ ايل اندد.ّمانغصالازعز وألا عمععم انهحتمنا غو فاش حملا اذه

 يل المت انسلهزم ثناو لٌفالَصممد النساو طهر ةنضخر لوالانيزملا اوم ططنم دان امرا نط ناك اناهتنايز عمق اش

 م از اجو منل عنان كمون الخ ا ثل اغتيل لا العناب لنا عجبي يلا فخ اج رد انسا

 ” يدع ىلازعر مخ ازتاوفصز جووم تشافي من تضاغ فضنل ازهزكةتفاطخ اذ كذاؤط ة!1طنهف اطاخ لل ان

 هاج لسان نشا نان نزال يو وشن التزوير لئلا خلال
 ل داعريعجل لين سعب نيتك زر خوفي اذكو تعول طل كفل عمر) نضال فعل لل ذوزنلا نبيها
 | انصل ان الوم ل اغن لد لناالل [ضياجوهوو ةرلا اطل لزمن وظن و ةلخلعل د ل! ش ادتعازادل است نول ع

 ةطبعا كال يبني ركز عر رؤس عن اكس نيرو ايس نبق يجز جوتي سعي مقار اخشب وم ةنقزرملا

 انديل و لخ نان طن الرطخب نام ثلث ل ا0:زرملاو افضل زان ف :ءلغا١) اهي غايات لسان اوتيل اقشمم اًطلاَع

 ةفاقيكا ني ووم» رمال )راع نين نيلالو كانا نش اذ نقولا: ملا
 | اعط انفاط تب داما دانينبلراوطلان اهلل _اذياوجع [ل اا ازا نار تاكقاؤاا نط
 كالا ءاكلدا امنالجرا بخ مانعرف 0 دنت اني اانم موعد اًرهاط م ضنلا

 دل اانماين انتي لذاًقتم كقول نر كودننلاذ دازااذآ اهناِلَمج نعد ف اطاملاهنإكوتن نعسان لاف

 ا انم) رع! العام لنلامل امن ايزو نو ,اونئمز جنس تمنر انخاكل لف دو اكفرطل اعمزاوطلال

 انتضر نم اطهر شطر يعشن [نإلةالاقلط م !طتمشالؤسيمل يمل كلا نب نبوش

 ايد ايلاانمر نغير خول اوما نيه ىذلاوتلاناذ مابا ماج انساج دمئوشمدت و طمرق , 0 ١

 نكران اهزعتمل الر نائئدارا ورك تاو ؤلاملا اهيمشمملاو ل اناماط تمزحا اذاذاك 4 8 ا

 | 238 جمط نال ضني هناا زادش هب تان لفتلاوكاوظابم نزعت ا مله اط كار اناوطلا

 | كنةناومشاراطشرز ديك ماطر كو نشل ابان تاج نقيمابدا فونت انها
 ماعم وكت حجر 3 امناضج كرنل ناوطل زحام ؤتل ! ذهني: نضام فنشنل لي انكر وا ايش ناوطل نم

 1ْ ا هلم ان عاعلل نتعلم خالط علل هي حي دوس

 كيسا وطي صاغ ا دم هم أب هتءاشناءنلازلغيالث مام دام اشلااابخالا
 3 دب 20000 .تانوماب كب اتبع سعوديان“ ءاهس نا! تن ابله طم ازح ارز نتعامل

 | اهدشَع زينا هالو كاساملا اوكتد وزكماوهري امل جل ايطهن دق رحلا نشركل اروح اهبل و نرم ماش اندانا

 انو رعت لاه ئ لملف متل !اهنيعطفبت لول ضن ْهبلابىوطتن اسوار إس كلوسد اطرحان
 يكرر زج كوع اوس انهت لاكش لع فارع نجت عبوش نّودو: نعيش لزق نع

 فوظزنهو اهحذ اهاطبإ ماضل ااشنابتشاضانااسناةيشبله لسا خشم بي

 | مط نضل زاك هم ناك تاو هينا امم ماو ن كنان هيفرضيحت ثناكى تلا ا زهرغف هن لامتيبلاب

 8 ؟لأانايد اكاذان طي زمرخا اعني كمل اتةخالما :ةيكلازعهظاذان ارك ]خنت ئلوإ شغل و نيم ا

 | نيبسل طنطئل واهحذذ اهناّيلع :زاضإرب نلظتسا نيكو دحاؤزشغب نيل لَضنُم :واصلالا ةولَصل ارينا
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 اءهننجز اني ننحن اجا زجرطتن اع ونغم انج زعتعاكر كما ملا الغ فئْعمأب
 متل يبا هلا و للسما اباتشا يل اهل الا اهتؤني نا وخالي كش اكرحْن ب خي تنض احبكك اذن لفاتلف
 يس مضوي اهل اة اهمانا حلا هتوفي ناذفاخ اني دات حو تتضاخ نفو اهب نجف ى اشف تال لوطي د

 خلبا) ان لب نقرما ايل انيبواوراشل طعات ف كنال تلد هني الا انثي اظن نيل ئارعب تيقن ماا دج اف ن اكو
 تدانِد الا تشن نان اهقكايكس ان عوضتتد انزع طمس متل ان انانلغرنل نيل! النطق انتا امال مولا
 كلا هلداغلاغناخ هلا شيدر هناا اذلف اهلكتلساثل لتدهشو تل اهنععطقناخ ثلحضن كلب اليم نيل
 قل اطنناببيداو نطل بحول دانيل اسست ف اككلاذنرننلا غضا غشف اخ نأ الاب كدا -
 اناني[ فن امبالا اههند دؤمدالااالامزل ا كح ةداخلا مايا ضال د ن.ءاعاقر مزيد مونهف مايا ف عاططنا
 ىثمننل ناضل وإ تفتت اجمد اهكسانج عاملات شا اذان ان كايلَعم ادبعول لع اعزب عن اوهصوزس لا
 انضم نغعنيمذاالا لس ورل اتلعشم تعز لع ظلال كلش افا لل لون اهنا نلوم اينلخ نود
 | تقع شح ماش كلان لان كل ل تا لتول !تلقش لسن قل صندل ارجل غنت !تنداقا نافل
 يشر يفر ضب اه هشداوصتن الءاتم تالا حى ان لسورل ارثطع رشم /لتص ب: لك نزال اذان اكتم ن اكدناخر ل.ل زجتو هد
 نكوعتجزعنعاك نايات رل الثتج مام ع2 ىلا نه إ[تياةط انادالا زل انس وعدو النللا
 انلايجدامَن اكو نمل باناوتجاط تلضاخل اترنزي نزع زجرتكز ان خناؤغضزعز خزن م تيب كب قب زع
 انهم ل انه شل يلع ادي لاك كذب كو زلم ابعت لج رهطت نا نان طخ انمااقم ناد
 ”ةاكان تبول اتش ان ثم "لوس نإ عنذان نين خي ناك ير ناد ذل ايل نب مام تانل تغلف
 كيخاذا ك0 ايل ل اهبل اظن اكل نر ثتلطنهنيلعلككدل نواذيبو اخصنو امل ناب نلخضيالل اخ

 دل هظ ءازو قتال ا [كاسارئوغبازنل اال ! نحب كاان نر ازا قل ١ انج طاف ثاندل ل تبل 5

 كتلك اجر لوشن غلو وج واوتلطعل انا هتان دلت اهتدعتشلاط قانن اهتم ضم لل دنس
 انكم دلل "نجل فرن تير هض قيماعنأ طغاط تعنضد ل انزكواثك و لسنا ن منال ذكرتل ههاتمأ

 از روزاوا.زايتلالجاكا ناين بهل رضمنو افنوك يو ةث اقدم اين م اظلاو قاكل غنج ثا ."١ يني
 كلك نون معة ايفو الكل لف ثيرخ اننا ين ىفربةضل نان اه عيل طخ ماضل دز زميل أ ةد اذ

 نئاكمزباعن ان متادنعز وس اهلي عباخ وال نعتع [كاهراتاغيناكافختاكء فتن ١ ١ لاوس و
 تنفوجونعصإ دم المان افا * كلج كايلع شارع تاكل خا ةملاتلا جي الر دال فادنع يك | 07 : .٠
 كلل او كل كلذرككل لت افائعنُم بهنث نفاخ مطععللل خزن اهيلخن ةؤلّضلا اهنلكتسمزؤم اذ نينا لا 0 : :٠

 لاذ هلدظاشثو تسد أذ يوي: ش اهو ضواناظنإاهرلور اهل مضض تتلف جرن ل اننعتضت تيك 10/ سرا
 وعم اكلك سف |ةللالؤش تعد اكان خلع نوتنل ازويلَو ءاغ تل اهب عزت نا ازهزف تلاناذ مزمل م دي 4 1

 قرن طال طال دلاب تلا دل نع بل الخف ن وزع عج خوه اذا خزتمت سامي تتيح متل كب تأ 0 ير و
 لطالم اهيلززنباشل اًكتلاا ذهب كعدالاو عتلاعطننا كافل اان قع ظش نب ن كيبل ناكمب ثلكس ١ ارو ١ ل

 فيعلم دازاهزلكب ةغونلعلزناقزلكولتستمل ادلعش تصزعرمة ل زنا زيك ترتستفاالا | ١ نزيل".
 اهمؤيرت لة علشنا ن افق الاه وع عططن ن نلكتلم تكل ماغير اند وع زك تك بكب كنزا | 0 0

 اقلاع ونت: نلورنجتل كل اذاذ رس ابائي تل تغاؤأ اطانل كاز ثم ندم نونت ضاق هش كلذ | | را سلم 3 | ١
 ىلا ثنا انا: نيعجا انو ضن اذاهجتد اني ذلم تضخ ل | اهنعمتز انة لكن ةئلعف تعداذا ئشسنأ تو 5 رت را

 الفال قاد تبنجلن لزالا عذال اظن فولَسسز ف نال لي هيوعذ ال تطل اَمَواهماغ ىننانلب :
 تايلرع بيب ناون:هرعاعنلا كِل ليه حال ل" كم أب كبلز دل اعيطمل لمالافنالابت | 37 ْ نا

 ب يملا
 لآ انجل
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 هدفا | 5 ”ر اكد لأ 1 ١
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 يوكل« نن ش نال هز مله لنازء لش العش اهنع هلاكلظ ل "نيل ا شرج رعدجاو [زكاوؤعنمرع 057
 ب ماضل ليرد قا نعابانل امل اةروتسز دو نعل النخب زةحارعت أك فل ازمدش ناونبكل زم
 مارح جرا غنا نانض ردنا أك مر فدجل شذ عت وغ قب تشر جنا فال يولع
 دنع نئيمك كتم مرامول وكل لنلعوااح رسل لهذا لس جونا ور تع انشر تنازل هين اكاذالا
 شواز ل از هنضحاريحخ ل اككنؤلَسْربد رن مرو كلإ ل سؤر شلال وتفجر ملا ذؤ اميز امام
 كلذ هر هدأ سو هادم دترل لل انهت انا تلت مدت لنوئد ءاحزل ل نيهان ارامل ادت لارا ع وضم ١
 نومي ادن ل هيل جي ل خول لاعمال اانسل نضج يل قات لا
 نريد بيم ركب ع ضؤلاللاذل ل اقيد قا مدرلا ةفاكلإ خضعت اكديطمالالعض موي ةيرطلا
 كبح ملص اك اذ ةياوزنلا مز مر :: لقا اذ ل افا خل طش ادني عريب اك نعتز نعتلصلا
 ثاني شير ئبل الة فاد كرطب اهلنا وغش كلن اكن كننايلطاوكرانظ لنه كراش سن خزن اتددإ

 دبع: جراح وتب جار لإ هيل الؤمتدنوعلال اندر داون جز الب نادك لتس يف] ضخ م ارجل

 هج النبب ديز بانثلا ثيطلاءاشتنل نيود نرسم و يغش كل مزال: ماعرف ىنل اردن
 ةخي ك زل لونتدنحار جنيب اك ارجل ىلب ملعتددق ىذل ا هر دنا تس حشيجولحو ؛زالاداثلا
 نعيم أكو يول مود نمتلل رت عضال تشل ل ١ حو طلح اور ن اوكي ن اترتدق ناف كنا الم داهم انت

 حبيل انعديز نريرعو ارك نبت زعير رمز هج زع تؤم تي مال تش تجول ىتبامل اناكلا
 0 تبلئايشا: كتان ارز ما ماع اغاج 0-52 اكعنضاغرو نزل ا مٌونن اكاذاث اف

 اهوا ليلو الذانودو تحي زر ورك ن الل عساف اغا خم تردق اهلل الصوب كبف ذ ذاكرة كاد
 م0 نال تلعن اتش ادن اجا انبوب سالف ليؤسز عن امل لينا زعير ثم لو نه زعدشس بي
 ذل اان ولعل ايش كيرالا لوط طنالل اذن ا نع يضف ند اير انظا انوا
 نو كلذاناهف نانا ةرنل ولا ورك اننا ختلل ذ نشر ز زج الوزن ناكل انوتشل اذّود ثلا

 2!كلالمطااذطو روف أ لسن نبط ازاكت اذار نجا لقيط جات ز تاكافو نوم هميغ نؤعتتم

 جيلا مالاداراع موس ةوزل طيرك له عل تل اهبلع مج رئوي خلت اصل دج لع :عوبوم بسب كلذف
 ا عمنانعت مخرجة! عل نع ة خالك افرتسلا أكن! ماطلادنينؤ ميريل اتمامللل اظنالخان
 | امير جا بعز هتوف نمر ع خيتي تهاعدشت بِي غذلا عاطل أكس نجم ان اة فلا
 دعا راكم حجل كيبل تطيب ماظل نعزي مزي مزح الرجلان اير اع لولا
 نَىلِع بي نعيريل علل عد جل تع بيب مازال وشم كوالا انهما لنيل اونماو مرت لَو

 هنأ



 5 مخل «ة نغم ساتل اجده هنلاسلا:ل شا اطدس تبع يلعع اونعرج عل هسزع غدغلا

 ل دالاس نعد نويبع |ك هزل مران سما

 روسو الو وجعا بيب ثاورخملا جيم ر مدالله قحو بصدد اهو تيستملفئويللا

 :ةب لت لوي نإ نعجرتمتل ان اذ اناا لد للعلا مقطني ن لدينا لإ كاع ابزع ازع
 نمزتعنلال اذ فما يؤ ا نتف كلو اذن مب فيت جج زحل عوكل ا«تظيتنلعحي امى ال اية لّجشع
 | ينل اذاج ناثنؤول ناسا طانطان نهزعرناطبالكو اذلهرع ئاطبالمنو ويسب تن .ز عل بلوخ اوا هرخاؤ ميورشلا مود

 فو راذعلا كب انطسنبتسالا رخو عاذر وصرخت ظ اكوازعالا 421 جانا ا ل شد مضر بابي ثخ ال او

 نع وطن ازجرجازعدشس بي ير اان هو «: اكءادحإ 5 دع كيل ادع درع كي ريطفب نى عن الإ ذلا م وه

 خرتسايالل اخرس اذلاطاغاضو ماهي اجار وتمر موا مويس نينه رمل التل اربع 121 لعرس م واط تمل ل انرىاضب ضعي !ٍ 3-0-8

 ا اهي تحميص ن لليوم |مننيرسلالاوذ كو افىل جيت العلل ع سم“ اص د دارا الرس

 يلا اهل تسب خونبمالزي عمل اوبل اذضين ا مامالال يمنياكل اني انإاشلا العا فدح عر زع ملا رعي اخي قاؤْعَص ءادرلا عجاف ودروا إب

 000 ااتدوعل اإل ا اك سارع يف نعر اعنا نعل انف نعنع بيبرشثلا عولط || ان 7-5 نا

 صر نإناوضغما الاس ديجمساخزوتقلانع بي مز تالا امههظلالصم '

 هاد عي ازعراغنب زسشلتلا وزعم ول فمي امن ادخل اطيق ذلا موي هييرتهطل السيت قمل اك ِلَعْسا ص الود .ئ

 2 علال تلا ايزي اضن تء كلم ضال :ازطلضوعداد اياءؤجت ال اءامتلل لعن ضال ان فج اغال ب
 كيال تعم العز ةتاللشس [كسانل لم انياكب كنس اتقدم له ملل طف فمما ندهن اذا كلر الع

 لا طاطا لمالك مانزل زالا الشلال ورهؤفلا اهب اعل شيق نفود بان
 ريض عزان نوم كم متخعداداد 0 ا ل

 55 اناذالعلعْس لَو لا كروم م/ وقيم اوصال لّءل كلل ؤاغنال امتل الوب اناد مودل لباغغ

 مدذا اخاورل دجانة ندلنإل الا اكيول دقن العوجا ّئد انعم

 ئنيضل لور ل انكتانذانان | ب طاعنمل اره ني ريكلل نانا اوركاوز خازن الو اوم العم ؛ نالعاوردّهرقرسانلا

 ل زاوىحلا ثكرعوؤم 1 انة وسلا لودر اع

 هن نحال الشو نحيت ايفان بى زيل قطعت
 ته نلت ١ يطا فنولَض تح اوم انؤغنا اهنا قون ءانغلانواصاو ككل ايلا اضع امال

 سو كت قمنا نيازعديتج وتنام لطب تيجو داذؤتالل اخ لتش عسي زكام انمزودإ
 اقلب حلا بم سل |ملطن تخرج لهم يسم عع ننال تعجازعر غني لع

 ةرعرغ ملاطز ماشفز عجل اذان جاتوتسابي هلا شات هده اد بح يف لرعؤس اد لركن ايازع

 دئارعر قنبازةناؤفصو زتنملا أك ميرا رتل عل طابق ناؤزجل اتم تاغ لان الخلال ادنع اب
 تاللامات ذاع هيت يزتعال ناشي 0 اهيل اجونمتن د سر ت9 ادع
 اةعاجا ذهن اذان تانغملاداغنن قرلن روم ضفاوهرَم مولا يوهان انتم ا قوت اج لهم نانو 2لتر
 نافإرمععلاورقطل ]صورا تف غاف زوم: جشللنل از ذاتيا تؤلم وز زو ورام انخكرضان

 هدو زر طز ةؤورعتل نذلهشمَو هد هع سدتستل انو نضع اين انماذ نكن اذا شحاذ
 ىو اول خوز شل كل اهتز وثو نميز ع وزكتلم انه ضناوه نب ]ل شبس ثقوم] يافاخوذا هيلع غلا ةرغو
 تاب ويا اجابه ل انهانرع لال يلا كم فو اؤل خكوز كلما اتضرَمَو الطي رشت

 مان لاو زا ضومز الاخر اجلا يمل اون إرمؤؤس هنف افي ناكتاؤعيتتع م ضومز اجلاذذزياهئلافدإ| ١

 اه

 ا
 ا (لل ءراشرىركيا

 للم مالا



0 03 0 10 5 

 را 0 َ ا 0 ا 3 00

 ملل ل ازاذ انوع موبيل كرال عش ادعوا ال افراشخلا هنو ثناكح احلا هداج الرب حم

 ىمشلال اوززفرح مون مينلذل اعطق جا لل انا العدو لعند داك نعش دم

 وع موسما اللا لسور ادخلغ مد !طنم هيدا ]وسر عطق كو ل انتل إلعمش ادع ب لعراةنبئكئلثلا

 اتم برفض الع ناديا ياللي عطا در سوال 1
 ا سمئلالاوةتعيبلفلا مطقانزهزعحب تمثل دمت ل ازاذإ] انادي ش ادع د لرعر امننازتتعسربا ١

 00 اسنان نيشالعش اجي ازعن اسمر ازعزجتل اهنجزعتح تيل ىل ذب .اوهانم مهربا

 نازعم ده زعوبوم ب د ذيع موب سمشلا لاو نع جلد لاو: تتؤوسساراذال اناهمططب ع

 ليلا !كيلادتغايرتل امطقافاؤرعوج رجلا نغ اذان اقل شن لكيت اهدح ىف زعير نيلي عفأو

 و اج لكس د, ننس اناقساذنذ ضن المو ةحاط_ انادي يلا
 انتوهل انا خلالعس ادنع ب انعريجب فان" هنن ازع اهنل انين عر جعل يمس ن ليتر عر جزع ناعلا

 انعرجت  جئداتل وج انه الع شارع ازعميصيوناور اقن !<إب مول ا ضال اغمذال ازم

 . كار كانو ايل ذل خواجلاعذ قون زيود: نرخ وطهر زف عقم لعل ةناتضاؤلا ضالامنالاز :
 لهمرعةنملا> هنا نزال اذوجزل الهو كنان كانو ناكر

 حم [ك ]بان نول اانا توم الكتان ع
 تلا انل انجبامه انظم ا الفل ندان تان عتشقو أنا انك العشم ادع: هوس اوم

 العش داو ا انتل نين دغش ادبعو عن كد انائذعن وفين ينل ونيل خالل اراك باك نلل ري

 كج بي مثل خالد اناا ةباضصال اون نرلجا ع اوشن اضن افلتسومل امثلع

 م لوو زحل ام انك ارالاتحت ىوتولاؤضنإلل ناك ايلعش السعد ارعميعمو ازعزئءاة و عَعُد 2

 نار دل للك شان صوباسل اذ اصب يبل عن اكس نكن انيس توت شح ا كد شابا: فول لل ارض

 ةليجزب ار عتستم ب فن نر عتير م افراج 3 ماخاكااالانغ ليا الباك

 تعب ثا هزت ها ع اوعفن» ااسورلاةيلعشياوتعش اوت "ل الانهار دير عر اج لع

 ياكل انيضرالا لعن ان اجابات ازرم فم لماما 5 مس عراف زعنع

 : ل لج الاكوممتزب لان وعنصي كيك هعتاضاذا ذاإشت لاعشل] تيكر اتيت تزلج ستاك

 متلَعْ تانغدقعساشل كاطبشا عينات يصل اتاي بنزع طنز ازعت اريل نعدعتس
 نوعنمتزل امن د نوغسمي نيكة ملت اضوادركو تت :ةلاباو اذان تلم لال ةعمنر لات هنوعسصي فلك

 طا ةاذاطعا نور دنيانا الس تلمبر اذن سالَصم الوم ت )او: ضيم ف تقم
 نكلع فول قاننافخاعضززيل ذاع اتلااهجإل اضن كنغر شاواتضإندرل العطس انور اان اهباحملا
 ٌنَسمَنماَ م تياراداوةفل دمام ذاطض خرم اذمل ادم فعوم لكنه ل اننزمول الا لسد ا ناو نق ومكانه

 31 "وزيد: ر جز هد يعدل كانا رانغمل للثننا نال غلاءالندست ن لترا نان كنان كنف

 كفن اهود نيب رءانلا جابه فقم قلو إنو العش ]صيت افق كو مج قنا ةزةرعز وتسأل طاف
 لحما اماكن تق احتلالثس كي تل ةرماثلعسب مزناننخ انااا يمول انللؤ تشن ملوف نكمل اننا

 نيرا يرض فاو ال2 تنازل اما لكل رمان الكتب ىنألا
 تيب[ وس نيمؤاوب نو لتورل اهيلَعشاَلَس قالو اونو تاهل يلق مسيم ىف تيل ان إل العمد اربع يف ازعر اهتز
 ن ر!:.نعدرلْلَهَو هاج امةتاؤرعب تغفو اذ امل انمثدل ازال بوبشل كيرا ةاسون ودرج رسانل )عج

 | زا تمد اق موتاهم اذ تيجانا تل 1 تلت ضنإ دقو لي نتا |2ف)ق اذاو نق اة نكتنلم



 آ /

 لج ارهنسق نإ عطول لانة المدب نان هيل1> م اطفزطومف كلمنيزل نطيل اناهمخل ناطق لل

 ةطفؤعكد ١اس عاف زز نمل اورانل نعئونبف كلن هيأكعانشل ليد مل لون افرك كمل مرب امرمانلا

 مخرأ انو سيانلا عرس ادني ظاتِإراضَبا انعم اشل امس اان وحر نا د الو نعرذت الو بيكم الم ةلذ وشال جز ا

 نإ الابالله ىلادلي' يفلت اول وشن اجرك د نك دانك ضن ناخذ زل مؤ خت الش اجا
 : صان تكدابَع يمل ايرانل نموت َنصالخ كل اناتيطغا انيىنعف: مالهنتطنمن !جوشش ان ني ةضيرل اينجل

 قي اناولَت عيب عال خان لفل اكس انهت وم لن ناك قا نسير ان فنتق كل تعالي لحاد دل ديب

 قالب نجاد وعدل اتت يلج لزم ابوك سوما اهتلعمسا لص اَنِعَك ين اهلك

 الئ اننغ غش انين مجيد ةزلضل جتك مالنلا هبط ش ادع ب نعر اهرب تم هز نعوم تب + سطوح

 متو م امكان ذاش نكته يلعزناو لجو كلك هند ادرج اعز امؤلاك كتلالن طعون فوملاف الس اند ويا
 هن بخل ىلا م3 دبع القال ينك كانا نتناول انك اتال ثا شاوه نادم
 اة اضن نتن امانل ابق كافكا د خلل لوما ينركت خيل هنن ادا و

 كنتاكي لذ ل كلوتات 7| لزمن نخر ننال نوجا غالك يفك ملل زال قل سمت
 00 دوز اد انومزحاملايزرعلاننطاإ ضبا! اهل عما يكلف
 نيالا تافدالئرم انين فاشن ياوثوارسا* تنحل اللي ىف امل ن اذاهضن تيد ابل نتا عافياباهاضع بل طتوح

 ثاقعفت لسور !كِلَعسا نع هالو الواد اهدا لانشل انعلزذل از عواد عرتد انجي شل زغوعما
 د ااهتلاإ لل اثري ارعيزةورؤماللن نش زتوركسل اناا يذ ذل هيل ال نيف نال بيت تارت شالنم اف

 3 انل اهو د شاة ؤب منسم ماو بين ويطل ونسال ءااصتش م دؤجوناو كونج اعمل

 0 1 د وسم 6 ائقابل ا
 ءهكويد | ”عم

 ا تيار ادم !هلغشالسم ا هَ كلب اف مف هوي ع

 عنها ةنلتاآز] تنال عروش اال ا ايا خل طلع ينازل سة ناك ء اف دوه وزعم اضن لعا

 | كلل يول طلال ؤكئان نوف كوقن ان ا”حتل ةهتغنل اكن نفي لرد تان اما ومني
 انبي رد صل النمو رمل لاس ذوعلز امرأ ف افوفَكسمإ زحتلمه نمار: كلر ف انتج نفوَص ف

 دجال اهلل جلل جالس اكحابرل ابوح رت تليوطعاو قا ةلعساف هسا بطول

 0 يا طالطسال ةرع خا نام تقف وطئ العنود ديفوار“ ,'ون د قمت دارو ول

 اوئلئاجاكلل انت مز ش امنع وص بس وسما معلا ظ
 انين اغل نيل نجن تناد)يزتنل فانالااياطَثناريتنإ طة فما ا0كفين ها اًعتلا
 نعينصو لزم هش لم نوعبب نامل ةنقؤل باكو تا اند نات تان كالا

 وال للفرن لونان اكو ذهن اممم الشنان نقول انيئااذ الا كِدِلَعْسِدبَعَلا

 ١ لكل لون ل تيرا كلانا اال نحو هادا اك !الئناننهنون وم :طمابالا

 هدا الن مان عدن نوجا هاوس 7-1 اياطع من مح أي هر كو

 تسال طر عا غوواَتل اقرت لع )فان "نيسان اير قلو ماب ني الل ايت قلن اش كنا
 لفل تيل انالعوض انهن تنسَ انةحاو ووعما ذيل يسوي دما

 نيل يذك بكب نبت دلو انحلكي يونا قنات, تل ب انزل نن هال لاند
 ةركدازسلاف لشن وكرر كيك نكن زذلا تشن ركب لكم كو نذل نفس تضن يكل عين ل مجذ نا



ج شن بكتة زعل اون يج ل عاتيصتد نازل فر دشن ملل ه) بل تكي قو اق فرن رك كلك
 الترا وعزن »فد ه

 هنابؤقيرل غشا خالوهمتسالكتن تيتا !١ كلش كل ومتو ة احا دلتا ساب هوتجونو بغت لكب تزل اتفه
 رك الزبكا ل هناب ول اهلك ش كن اولَص كوس عز اهلك ك ناكر ااه للعم طاخل اذ ع يجو كرش ضان
 انل قو كيم جت ىو خم لونغ ثا ةساهديطقن ناو هدزنالت ليلا ناكمب كاط خروج املا اعنا
 بولو غروتبس خا شال ادن ماعلك# متم اف ةد انو لف ميل اء غيتو ةزحال واين ل ذل رماهلكك نجاح ةها
 زدالا قولا طن هرج فخ اظدا بتيط لال للذز رتل ععس اءداذل لزم توكة مضلل ادا د نمركش و لج وهعتبس ديلا
 هللا عضنلاواكنل ل نالع خلل الو لزم نمانرششل ليغن يو ءاغشل اانا متن ن جلا 0

 ظ نيل لانك ايلوفمجو لضوداجلاهيارعؤ الاد ارت حلا نمر جر بلو لن نس عزي تح انه زعت أك
 نمنع ايجن خا ربع نب دوبو ضع رفعج حازعني عرج عرس بمب تقوم شع: يشع اغنل لع
 يقسانل اسمة خالصا قول نق حجر لش العش ادع ىاكتلغل اهندسس لن عججد داك غاز زبمتدادبعزرماغ
 لاب ضلفاشدد نقرثطنل ار هظلاراؤ هي مانصن رتل ال اه خوقد مزج ارسال ضاخ لؤحو عيال رسال الاون
 كارلا اكلنا د وللا |ركدوطجج ازعل نطل نعنع بسول فاو لاراب رقامو تقوم اذلكت اؤض
 احتل لفجاكبل ادعي ابل غنش انوعربؤ عوده ةزين الجلل نضج وأ هسا ام اة نقوم اين عاج رعا كل ايلع
 اهعنيولالهان اذ ضقول لزمرضانةكستج | بثدول ان ايا فس اش ادغو امييش يلع ئراالذ اشفوساتل لضاخام
 السعي ا إو نعانبانصاضٍخ زعل الف نياعيدبز نسوقسز عرج اب تبع بسب قث نا صخر رصقسي نال زير
 آان تانجو هوف تؤة العرش فلج [[ شك عنو قول اة يؤرخشل طوقولال انك ريلع
 د يتكيف نعم اهةاياشل !نلع] عي سازعمج :عمصر نش ايف جاوجزبرهز ع سعزر سب

 كنق ما ملاوداابل ار انس ىنوتلا دله] ةمفءاغتل !كرازصتس اللقب طع امتبالا | :ةاذز كتم انزع نف عافجالا زج فألاىا

 وجنس اهلور كج نرحل افتنالتنليل ]زج عدي نرد زلطز عوج ق هز عاوقيتلا تسعي مني بغي
 عاب يار لام كل الالب جلع الابل ل يبهر ل نحس اوإ جزع تصل تسي هذ نوعي: رع ويانا
 افلح كلض كلا دابا ختاحاشاوه) قير ءاءاصة حا طماوه) ]تف ناكتز او نع قاوم لكلايلع
 يلع بح :واّصلا نط لصالة ىتضصنال تونعضؤلا اذه دهشد ان لاطن انهيطمؤاتمل قلص تمرح نيبادام

 اتا

 ٠ اكد علعوموالال ل ضيالل اهؤضرتغلعتافرجعفمت نائل جب علخل زينل سل اذإ لالي ومخرج

 ١ 562م خطا رعب أب يع ؤيوتلا مويا ش نع طلع اا غياض از عمان: هبل
 رحل واذ الات تافعنرنض اذاكاون:! تايلع هل اه بح ىالت لق لاةبوت جزل وي نع انضيز إزعاج ازعل

 وافر دونزعززإل ان#زبكستسلا ]يل اريج اد بعز جنجر سؤيزعدتس سم قتشل نايل وشب
 ظ رست اطلاقا نال هير اشاءانهمزم زمام اذال اظن ري: ضيق انااا
 | زلت للعش دنيوي لادا غبن عداجو ناومتسعزل الخ نتيزيلح ا تس يداه نناؤفسز عدلا
 ادار نه نقش ورغد في ضان اهل نتي يلعه طصهف الون اهي فشل انتداب ة صون وضشباواك
 كوزيجيضاذانؤ نورا يلع شالتع فلالونسر مول اهيرتش ]بنيت ن اه نو فينو رك كل لكل العا
 ناد ادم الار طخا_ انو يكتل ادن اذلعيرضم غوت شل يذلا يشن يت هند اونو اذو لاؤرستثلا
 ةللاانه فشل لن رعرج الل قيكلل ل انين اذان تجرؤ نعش فاشل اوزفَع سس ارم انا اضاف اثير ماوْضيف املخلع
 لاه يلعش لقدم الوسم انس انناطصيا تل انيجواو هلال كسانمرتفن ىف كات قذذ فقع مدا

 ان اوطَوبإطاَيعَْس اطواق اوتو هند اوه رك ]بال عاضب )نحل ارجو سيل سانل اهيا"
 | - لوط جحش اىئمت الا تصيح انك ناكرأت قرل!ةثلعةماَلَص سالوسر ناو اف اودصقافاودؤدو
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 ملوث
 اقدر
 زار نبت ا

 اهب ةودصلات انكر



 2 ل 7 ا 00 6 0

1:00 

 كبح ممل لويس دبع: ال درا انعدن هلا اذتلع هبازصهالوسر دال ودو سم كرلا | ةنلعرسانلا اها 1

 | نائل دانه ى دوال افا ماتلاذاخ اذ ل اهيرمانلضاناذتفضيشالا لير نانل ايا ازكيد الز و 7 .

 تس اوص يال سامو كاب نيزونت و رفاؤل هصنيدني طل ظور . 0 ار |

 | 0 ازن هر وتالر بجلب مئانلتمززغ تاكل 2 اريتان ل ايلاف كد نانا 1 سيك شانلا 34
 | دل او مراوفشنإب الل هم اةرمنُس نو ضيم مم ه مشا, نوفمبر الخشت مرحله ن واوعب و اهنم نوض ةناكو 1 نا

 دك تازجيضاناةمدجزدؤخ دي امازون لا تستةنماوصيفي | 1
 0 ”جريا ان انهار انردقل لد ئيكرعنصي ىناا فض ول اول اناو اكله تنين | تيرجولاو كل ايا يل ةل لوما 7 0000
 هذال ثيل عزان دل اة ”غادغمب عاطضبال ويم لا نقل راف هشرل اريل !نتلكو م ا 1 1

 دو | هكتةيئاو رانش لدن اود ن3. كونل از نؤمعتممل او اذا ءاوذتؤنالم ناكل غتر هب ز لقيا فاعل || | 97 رز نأ
 ٍتاتعربرحافإ الفوعة ناس لاننا لعرغب ندم عم اننياع اطل لح هكيبرعدملا (هكالطا

 تاك اذ زل وزين ثاذويز: صا ذ الجو | لال هاد بع ىلا عفيصزعاث كيعدازتل نعوميعزب نع
 اضن انعو وماذا ايطارات ايي رع رع وذل تصب زل ميلَحف المسن اكاد خلع ين لل هاج

 أ دعت ارض سجل حاضت اكاورتع . ربا” ماطنن ل عطشب) نافذن سلع ل ارجل ايمن نا

 ذا مطار الظاذ 0 وا مل زمان تيس.دلكلف ل وييؤموإ كلر العظم اينما تعمل هرم اخ نت

 ذل الهرمل الات - لنسب همر ه2 ردو ز نحلل لع جوخ ا ب اناععذوا

 | امو 000000 يعم ما ازنلفاهودسقبا ام اسال ءاقز نق ذك نق نراه مؤل الله ثادنلائا لي
 5 ولاهو لاو[ اورتن ا انو ض فلول كندا ردح هيلا هيما شتي اني] كفن
 555 اهيعرعضتل رع نينعقيشا قيودا ريكو لاف لل امذااهازبل عجزا اهلك

 | انتل حسا ناو زو عري وسماع ناسا تالوتفةريعن اهنكلمدهل كوبل انهت الكس اربع

 فلل اوننمل زهإ |عشنال هل ابرسانلل ن اوعي انجز اكلم اد ند الاخ يزول كهف طاح امن ايرداك مزاملا |

 يسرا بوح اننايرقبن اكتسب 90 ا

 بويل م ارتكب يعدل رنا تعده ول ا
 0 كن لارشالل انتل اع شطنع اع ةكدداغن اهتبنازختش ١5 اهب رانا اج

 | تشن ةرورصلل تحس دمر زدت داولا رطب لزناونينم افاد حاؤ ناذارؤزحالإ اظل كيلا

 لام اولا 0 يطا ارا دارا ماعلا هي

 ا معنا ئاضنع ا نإ ذا زرابي شل ابنت للطبز“ 5

 ا
 3 لاو وخ ماظن ب اهزتس نيوتن اسلا ديال اع 7 نق

 . ديد دن حيو 0 هنن ب 0 7 9

 مالتلا ملغ هر عارعق زحام زج اوهصزنبنع بسب تاور رتل ل هلا عم كر جما ف!املؤ ناذاب نسج اذ
 د نا :ليلا شل بقذ اد هتان وس

 ل ا يم 1 0 1 0 !ثزخل اذاوام) 5 يشل تماس دان نة عرع

 ا ل توران اؤمسز دع يسم تملا .طضياز تلا .رلصأت

 22722722 تنل سس لل سلسال



 يع ويك 5 ا لتم 000-2 222722 جس حج 2 -- ِ- 7 6-3 | تح هس حت

1-6 2 2 0 32 0 > 00 220 0 2 2 0 
 5 دا 0 ٠ و دي 2 22و 2 د ل

 0 1 ك6 هي ترا و مد 2 1 يي 0
 ا 0 61“ اتاككحا دي عى 5

 اسوي .محج صا و - هر جح 5 - 2 2
 7 2 م , 8 0 د _-_ 0 “كك راحل 2-5 5س

 .٠ 0 هين تح ح2 5-0 ا 78

 || تنتج نع مدح تمي دعب تاك اليه امشل اذا سال نيرزل طنب تانكرلالمصاممجيؤمل ان بلصانا

 [تيروع شتا ع يسم نسا يي عامم سعس

 | ا تمص صحم ت0 يطل ازع تو ميس سل
 لف التالية لان خولاف ينل !كرزمل طي ناللل

 زوعالرز "ندا اخشما) اهندد نالان فاشل ا ات لد انكار س حو اع 12 رع قوعت لطعاسبتْسالا

 درس وفول يختي مزعشل قمل ل لهن ايوه اهرعنتول بدات "دل ازا طعاتصن تيرم رسل لوطا ا

 | تيكتاعدا اول ناس مدل ناعيا عيا ايت لرطبف )يب اف رطل كلاب لام بهتشلا

 0 ادجزعر ب هارعرج/زعتع - هب بانل االله ن لوا غل لو هبل وزتف ازمالاددو ىذا مل لزم ا
 غ0 ف انهض نر شرات النعم

 _ اان ]هير دل ادعت مافن جزل عير ذل الاف إخلال هش دنع لفل خنت[ تل قر انتنءن !نيغ طف ع ْ ١
 ما تعناعأ انوا فانا اكن انكر عيذ لسان ماتنزل التصالان تكنو صعب نل نامت اش انك كر ا

 اعوطف مال عشرا كو ن ل اذؤتمل صل الخل ادع شاد عز صا
 8722[ طال نر يزعل عناون هرمنا [ك 22 داعم ل ٍ

 0 اهتز ل زعل نشات م عج لع وشو دم أك تام امنا لاذع جشع ا

 2 1 تا و سمز ًالالاتعوتنل فحل اةر دلي دس ١

 َقلنوعم اوعفري ل عزو: طب تيك ضملع تقانضت عيت اذن اركان تل رالكمم دنع فالتمن ل اه عاق نيتس

 يا خلا عرمان الا امق المال ادعزاةداقنإاب اب اما

 || ميو خي ازع ةراذز نعئيند نباوزر وعد انجزونع < سس اح تمير ذصرو تب ؛قويزمانيلاونلد تنال
 تعو كو ىيجز مايل ]مل اويض انسانا قع آلة نب | كاك زلزل هحانتبتصَي ىلاعتلا

 هينا دلك 5 تفمد لامن قو وهر نسىوهات هنفاننافخ نر كتب ماشل: از يلو )اهيا الح ١

 متم هان هيارع راهب ارعناوفضو فلا اكد ثا ما شل نيت شلل[ عب ناك تلا خقدانشقال ا 1 ١

 راولَجوز عة ادخج انيتفت» نان ج عش ع نايلي يرقد للطن اطتع يفروسلا#

 :ذاراثل ل نقفد كاما شب كل زك لستم ادرعش التلال صلحت ديدات
 10 ايد انك لع تمن وعلم خودم ! اينولطمز خش قيل ننال تلم زرموعارد أو اليات لك ا

 ْ نون انت انو التب|ةوةيلخ عزا اوتو ن إل ظ ارنولد لازم نطزعف تزل
 1 90 نش ١ 0 لجو عْولا مرسال باكو اتلاءابلاف ههاطوهفز أب اهفانخ عناد الاعرم عش كل قب

 ّ 2 دابر عزا هزعي ايفل 016 َ الار هم أم لان يشلاب ابرز ماظن فورغم

0 - 

 0 تا يرد دال ضنا .مرباانانل ال اف

 0 نمإ كافل نوم و ععناو لا عن غس اس اهيل يرن مطبخ انكم
 7 دل دان روزناؤتمو هن أ تعليل ممر هزيااباشلاس | اودمارإ و

 00 ذات دلرعبورل امش لشن طي الشام مساس

 ةاييعباس ةنامكعالا مرنم 7 رفيق نوع باز رباط لح

 0 ياا دارضام اكل ناو الط الاعدريش دلل قطبي يضف لاف
 ]7 ان اغا ءل نون فاو اكتم ايار .كانالخإ وراءك قسمان دانا اًماورنايكرتسملا

 | فانا اخي دان تالاوش ل كقرظان 0 درلاعلحشب لسه الوم |

 دورحوسملا نردد ة دارس مرمر و يصس

 7 2 هيتس جس 4 0 ا رسل سلا 0

 هه



 بيبربشل اف عرس ايفعساف حتما اذاد اع نضل املا عاج ل رغن - , ثراه امطع داو وهو جئداو ثم اذاذ

 هتلاوحم حاف يفعس افدتحيدب د اوبن اذ ل نسلم اهب مي جال هب عزم اكسر لزعن ان زب منعزل
11111 

 بعل بي نع نشلا [كس انفال سطل اظن ل اهمؤ غاب ال ل طن ل اننا رح عجين اوه اذالل اذذرتيخداذ
 تلاد ىلسو عيت ناكل الضال ن2: :اط هس ادن عوب اومافرتيمج داوي ]خرز ل انانبانص ضني وعل الز

 ليزك هزعفادش نبقييزعمدذاظان نينو عزم قيلاعوصانلا 5 ثريلاوماو عداد ةوتل لد كلو
 طخ ارتد ةؤعان جاب زعل ب منازع كي نع هيبارعلع اه عالذ نامت دز رتخعداذ لولا
 انباع شا زيان وموعد نزعت بيب ذل 5 عظات نسلدمي
 نعناةعرتد اعد رمز عراباهم: لعدن دن نك انعل نان عدتس سيب متل ملظ:سدغئداثزداغ

 اواغاو ا نساثل اال لطب زن مجيض مي نامانالألئعننب لاو ثيل ماد تع نعجن د نيلي |
 لااا لاكش ادن وار عويحو لاس نت ماشي نعرف يع جلب عزي شجار ذحازغتع تي اواو ناد | اع

 لائم يري نْولسراجلا وري ننعملادن“ تراس متلفل اتهم االول وللي ص ث افعل اؤينم ةداغمل ف
 نر دلال زجل وزعت ' اك انين الد انعالاعوذد نيم اهلا لقت نمل قمل ثمر سابالعتع أ

 اكماد ناكا) ازساتن[ضينينانضان| عير ذل عهنض يحن لهل ادقشادنعب ا فيبر عيبا
 نقلا (5 هل, نزاع همز لبام ممن انبي ناش مديل ول تان ادا يل
 | ”تازع هنعمل خل اًماخَن اكاذإ يلب عل ارضضالا0 اممالتلاااهمايح اهتم زعانب ا اضنيزع جان يل نيج

 نامل غزل ولف |اافاأيل ياخي رضاذ ضيا خذا ذا لعال اإل اميلعاطدحاوع رج ان عل
 تمر بلان تعني مكاو نان نامل جل ث:رمادامتصلاهق تنبدلاننطبل مليتل اضم ذل زنسئ ونعجن ظ 1
 نغنضمو لضريح وزنا كك كنة قرف اكياعت شن عوج ركب ؤلس نازل هوو كي

 ريل الامن كاي او ضيفي. اختم اءاذتل ]سول كلت ]تل اوس نسخ ال يرش اراك ادنع لا
 هيلع درخ خول ضفجنرعائلشا اخو ناني: كوكيل ارديض ضي موعد ل
 يادي جاو نيفين اًمهشفلاواثنلل لتتم ادت الصم لوس صخر افشل ال اه.بع فلز مبصج
 | انلئكسل ننال طعتنعن ابان اسمول لعن انغالا معني رماولكو تيب اود وزين ا اوان ناذللب زج

 5 نهم اهيلطن [تزمانف ىلاةنل خازم اثنا الجل سرر اهم لص الونسسن لير كك غلاب

 ناكتسكباهي ناني يك: ةطرككي نم اكه نوم اهبعاب مزن نخ عياد فاما
 || معا ماهيلنشل طدقرغمت نيل اذادا اكدل !مدطل نارا: لونج دعم اة شل يلع هلل ادني ع يجو لعأ
 نيكو لضمان ننس يلب نان نكي الا ضطبمكمملارتططنب د يصلي مدان مزمار ياو نها

 للهرب فاشن انعم ك الف كايا للك ايجبع ىلاكت ملين انجيعالاد ينم نعت اهلل ل هز غنم ناعهنب اج

 عانت, تبخزاو غم الالب نييرض ال اقف مخلل م ل أس ةيلق مط لإ د + اكعملصت ناري زميل اذإ

 | يزخ دل: ىلارجيرم اوس رتطم نبل اوجي مة ذرل اقتل: يجو تبل زغلب :زههؤجو ناكل
 نزيل |تلايلو فج ل عرتعإر لا دنعزعزابا لي تونس اتا ترطنسَلالَعه لَسْس الوشد را انين
 8 اننمت قلي اب زعل ة نيا عرسال هنعمل عولط بط اهم ض نحلل زال صال مز شل اهم هتير ا
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 نال بِ دات عوتيإا نعي يزعل(
 نادال امم وكت تمل انزل دوضجالل خلا ميسم كي نعد انكر لع

 اوكا ناني رلمتب ل قان تدومازينم ارتباطات ل لئن جن تاي انعم منع ذااذان
 اد نادجعي ار عرجو لزعر اكتب اوعن انتم هين عت وعام مهاوجانض اهتم كذا داو اكن اناهن ها
 طضافنلناترمشلا ,ناننفف اي اكمن احول اضنافل ل اب افي نال هجرت نام .ةحانص ن اعل ذو ثلمجرل لف لاغ

 ١ عم لاهل تاهل رمل ابماطغلا ايلصرن انبيلا] اناقتك رشارنكتفل اةرس اش لفن دقو وبل اذاكوحدحا زهرتي

 ل تلاه نيجي اهنيك اوزتشل !اتسرشل زم اذذشم زل تعمل قال ارم امججزال اني تتلف وا ضئواشنف

 اك يارك ا مداد ىؤريم

 2و صرضيرب لانا ١

0 

 لاف 0 1 ىالغل قا لزوعشملازا عشب الشورت مهين او مولا موتي مويلان اكوخارتوف سان اكثحن تعا اذتماكم

 لول نم ءاد رطبا الا هيدا سيحصل كي نئسالاكعادلعذ : يادي مشل ازمننل دزملا

 رد ِ زفه عه ملخرشل اثم ا كتلع مات نب نعوكن تعز عزشلتلا 5 قكيءاعنل نوبتبل نادرا هب

 ا لاف رنة تللذ نانا جزيل عا هجر ان كلف اهيلخر نيحوم اوكي رس اتاري ملا ] اضف خف اتخاذ تدي لو

 هوت م سلول د بس ال نب فاد عوب انج ني ضجيزخ مش اين ةهينيفان انس ادت الكاع بسب سابال

 0 0-0 ظ 2 قاندعا تل تل رمال اقف تاف كلذ شلة وجي اقتاوخ اهم تي دم ةفلوزملاب في ممل هجت

 م 3 0 انا ءاان ووك اش 000 ذنلوزا انقر ع اندم ئرهاوطّسازم ةراث هاؤرآءاب هج اعطأ دانا ةرمطل نوب

 لا « سم َناوفضصزعتايرؤو اسنيثلا أك :لمزتتباشلا ايتكاةدصتاك ١
 6 1 1 ساو عد وَ ايتدجزيلل ةاقانت ازي:ضانا لج ةف نش انوش اع شءاتعأ

 37 1 ب رافال غر 1 تلال عمات ع ىف كلل رومي نرد وم كي نعل اضمن نعت لكن اك

 0 2 نا نمره جيب فز مشل لل[ جبل انا هيلع 5 جال اظن | جني لولا
 طف رولا ا : ١ نتعب كيرا خان ممتاز: ضام زق اناث العش دنع باز عزرسرعب ا ا

 أ ل : لأ ت2 16 زرعتش اهيبوعو هيزجرامم .انل ال عزاممملا بسر )ندد اضتسواايلم و لونتتت
 6 2 2 1 ناش ايون خالف فنانا زلاعلثناةاقال انتل يلع امتع ْ كر انحلاو تافرعتل | 5

 5 ا ةددام 6 ' قاع ية وول هد اا هي ضضول

 | فزنا اهد ايالف لعلم فقيه لاب ةلازظزالاطبنيدطد مانا قالب لافتا ان خا يلعو ورب طلخا نحو مدقنمم

 زورا ا 2-5 3س رج مدل عج يدان ئاًالهاوتجترخ اريج اهي اا ندب هشا عوالم عاد نت آفا

 هررارتاضالا ' اص نييغراوبازجوسوم سب طال اال ةدنلز لال نايات اتعود عزام ع

 - اوضنعل حوف ل اهمز ناك لل اف تاون عز سان صبت امدجي قط بغل لت اكل ادهش !ونعانلنل ام اة لد انج
 ها 9 قدتنناةنفو دقن او تاتو وحج مانا ضيفي تال تورتسلا خرم ان ردة ىضينين ئه ف قف ني نةنناؤع

 4 ةردإم لول اهوا هيآادضت لي رتتل اعولط ]بما شمل اك دذا اذ اذا ع مفقنه تأ ناعاا اعن د ا
 ا 0 ثراا ا ١ ةدنمز حان كل اال ةرطخإ مالا فرديا ودق لصيف البقيع عوق ميحدواعا
 الدي اور عملا ىر نخب اص انلدداؤ غل كلل عش اه ناز دل سلا ادب عز ىيدود قعوبس مهب نب تجنختع تيا جيتا
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 ا / كلا لرب ينالوا دنب نط ادا ياا نما نامل دارا دل مران للامن :ملاوأإ

 ْ / 0 2 000 1 نش لنجل ا نيش عاشوا لف ل غم احا

 اى
 ١



 ا 00 ا رار 2
 :رال 0 '

 السرد ماباعنا عين جيرو قخوم تب اًيانداغا قت ناك[
 هلام د وح سس وسم ويودللا

 مولا سورا اراذا ايعام ملة رم جنن اكاشلا اياز تسل: ]نال اذن ترج وه ف اهنب انريلعلخو بج
 ندم نيكتتإ ا رتغن ريت اشما تل ايار اعني شملان اندم اونا ان نيز قنا
 اكلزكرؤ:ز رقت نايملافد لا انهن ب نعزاكنيينننلا عوق انج كارز اوشن لزمو لمصلا
 ذر اغشتح ممن اطنخ ء اب مزعزجرشنز مخ الاثر م اواكيله د عباد عضو طن هرشفن اشيك ثءر م نمو جرف

 را اكل نوال كابس وشل اان باستا كتل نالصا نلط لع انمتضنت نكون تزحواو ثغلبا

 لود ايان دج ايش امئاذا كواكاد نرغب مف ونجل اي نجلا مدي ونمو كايلوفقجائاتياد مل اقدنزهمنت

 | ئبدخل ونال ايلوسغجو الزند اناني نصل ةيزع حالم رس علت ؤل ان اهليس نب ةضزي لع وسخل قون 20
 ذل اناني نلزنإ الن دلل ل كلضيإشلا ايلين لع مرتشس د تعم ايا يو نيج. اد نضل َ
 .: 0 و هوو ملكخ اع مضمانلم || ا 0

 يبان ماكنا راسل اهيل ةماإ ص لون ثأر ملم فو تل لت ظرعزعانب افرض ربحا

 دى يل اون اا, كار ناحل عر فشج زكي نخ بسم بح 0 دارمي ةلونيعرب نعنع

 كامن الا نسا جا ضالاوهوثم اون دلل يدم 4 ا وموراطامز

 هللادبع لعاعل اور اعزيإ هي نعزشلتلا اضع فل انو كلا كعابم مداخن دافنني 0 تا

 دال فا كككذ ل تلااعش لعيب لح ان كن مخه دانيا اوى انام :نعقيم نوط زيكا ْ 00 .ء

 مناط كعبصل لفل انام ةعججترل !كوئوأدل لف نمخ 'وادللف نخر !تللِلعّدعد ازيا عمد د فو كم رن عإ ضد نعيج رينو لاو ع
 دير عفن 5 اياد ىر ضير ميه | انانلاسل اهراس لع ناوغضز خر ا ك2 :

 دبععيدع بمب د اال انف ميلع وب ا عترعتل امل ادّبع ىف عش اة رعل انور بيرتع

 ىلع تمتع ل اظر اهيا زينا عيطتنم طرضرل لععو سورس اب لفل اسل اف ضونعبل ]عبد واذ نعوجير هدا
 زنكي دنس رفا اعتلل اوزان يلع هش ادع م لعد يمس نئيكزحت جر ةفوجس رب ب كلر عر |رنهنم

 0 اد لوعر ازرق ا كنسي عطس سب نوط نت و اهنجبرل انر ااه العر شن

 خط رركل د الل اند فاطت,ءا دج ضبمل اة ثلفمنع ى ردد اكننلعغل انراغانعوزر ضيم ارعنل اس للاف

 ديمون اكس لنانسي نزعت رعت ير ماتا دععمأل اك 0
 اجلا از ف عنمقزمو كل 0 م جاهش اف عنقن ا كال هئادنعاوب ل انا انجرحالا

 للة خا ذا جمس ير انهما ها لعزل ا امجاد ضم جوه اذن ميلر لذ دج حدك
 0 : مص الاو هال بحال شل غوته طلع بج نمل لنا شجمل

 نلل اهناسجت ةرماه قل عما مشل الع شادبع ىلإذ ارعيس اهل نصبح نر اوفضزج ريشا اسي رضجزم

 يعل اخ 0 هلكت نم جينان كس يلع ذااجاحاهين جز كمان

 لييبا فاجن نئالرلاف لكن !كةيلع يح رجول جوا اد علم لإ يزعل العيب جشم ادي هش نم

 هكيح انسب الافز ةجد الل ل داكمج فعدد. لباس ةكمجرخ و عيا هنشاف خامل قم دك مانام

 كمواد يانا ادا ابوجو جرامجزم لابن ابلغ ناككنننز ل يحتمل خله ن نط ابي وكمل لوب اب !باطصتسالا

 06 د هبدرو ل ةمتافب ل اغيب بن سوو كم رلَعرشلف عضومز» نوح جيخ

 هدايا رك ميل اس دلال نط ويا زجل نيد بي
 طال اكننوكي1ن 000

* 

1 



 م

 هر 712 تتصل "للك 565

 واي ثاوزجملا انعم اجو طب زكمأ 0 أ اس امر ارو عت اونصزعن ايلا 5 كلا
 لجعل سنن! طاطتم ل سل

 ١ مهعاجارو اق ماع هاند اهلشم ا متيضغب قضم ضخم هاند ماطعاذ اننا ماهو ن للحل انو ناءنالعما

 |ىصلا ثداولم جبان قر انخالا ل بساني ان ئذنن اس مزعانبادق ناكاولقمو ميداس اولاهيكرت ءاش نارايخما موه |

 ّض ناله يازين ثيل اندننبازعزه بيسر كلا موصيو اعصل عم راو ن انيس افا بان د

 ةماناالل افرع حلي نريلعا غل امل امن ناكول يمال عرعا ثلا غش اد عابلنل اسافر اًطعل رص عك

 ام وسلب ال اف لخيل ادعس ز عرى ازا تسب نيم لبسي ئجرلعرد تزال اكولمالبع لوقي
 اير لبجزعر عل ازاز عير عج خس بسب ميل فورف ثئش ناونع خذاختنش نال اذغ عت ناكولم تزعل ذل
 بين :جازعت أكو ضنا تشع تتش ناو ةتشيلن متل اندنمت نكون وع ال زعل ككل لت هش طنبعاب خجل ام لا

 يزيل عزنا لسا معطف نسانوسدنجرخ ا انل الهزل اس امر اب زعؤزجول اون هرعيخن اذ انعرنمل
 بهذ للاكل لا ملط كلن اوزان اززم انس كاتم ال نال مايالاعبمل اطرتنل اهب وصي ناظانغ هذا

 كولملعتل امل هك الة سارع ف ازعد اغني عل انف عبسي رخال قل ا مذف كلذ ناك ينس اش دنع حيات

 عقول سل نشل لاهل اهلها بل تيدوةخا'او زنا: لالعاب اهمعنمللا
 يت اا اطرح از: نيب (عسشر وااو انوش يلع الن كوالا نضل ودل اوناش اةميزجبك
 نان بطبق غر عترالا دانس الح بي دن اذ نيج اميل جنني ناقل اف ضن حو سدومص ماو ءالكو نع
 دلو جيني ناكل خف ع عذن ال تبازعتكز هاو تاع قلة ولا لاكش ادنعو لعوب نخر الار طنا

 | الفلا نهترذلر نيالا اهلصعيالا ديالا شم ب غيل ماد تلعن اوسع
 2 رع اسسم] انا اَعْس اربع ل زعاذس نيد اسسيعزح وفل لزبإ عريب له لع 1 اشنان هيلع نع

 دق ربا غرر نئينوطجيز جدت ازب تهم بسم كراش ن ل ايم اما علال هن امال اظضمل ابعت دعت لعبا وأ

 ملء اش وازع بف إ)) امو تتم وهراكو | بهز ددجتر لتجد يضاللل الث ايل عجم نعي ايجزعت كل ازع

 منة ناقلنننشش دال لالا قنا اان ننزل: لانز ضامي انما
 ناكني نطل ني ذماو كدا كل انظإتسورل وجسم مس امان عن

 اللة العلعلاو 4ناههونزطخل وادع يخال حا صان ميله تعز كوؤننم ال انوضاد ضن :ل نان ضالا

 دمر زعةساو يقيل كش كتم رع جان فحم نتنانووج
 اذلانكشاتب سكش هذولا اوبل ابعت لج زعم اوف ىف كلل ا لع ها بع لل زعو للازخ اذ نبا زع دال رع

 َ 1 :اشدعتملا ةيزجل ايان الع ةمارن عب ازعر امضي | رهن اؤفصو نسجل
 نم زملا) انف كمل اف تهل انت از« ئزعإ د ف درعا كل اش ل نحب ذل اَسل اند ام تكئرب نزح: فر نعونبع

 نك مارشلا |لع]ءزعش ادبح ىف ازعصتي زن اوسع رتل ل نيج ج ويوم بعون يناثلا خد ازعل ون اَضلا

 ثيعممل انثن انسب اخنياا بعزتيس بي اريل ازد الاوز زجل اور ايل نزوة او لفك لزب ةنيشل | ود

 تءةدخلاةلعمالبن قشر | تشل الان ل ىيزعيالكع زي اذا ةذان زي وتب ثنرالع قا ادنعا

 مط ادعو ال غل اراقب و عدل انف نوزيطلا بيب كلذزيلبةييشالا لفشل اذل اهيلغد انزل اورطملا
 اؤ نهرب بيقلوفل اهل اا طفلا ةننبلا م طوكر تؤجل لالالا » اهرائاناؤذن دبل ارضا

 قصب الكل انااا اوؤذل اوبل الامال ةيوج اةضالالضفال اهي جا ضال ز عدل اسل !ؤسيجب فاضل علانع |
 طايح انينخل [5 يئن ضنا قضم نبك ن1 ةااش يعول زف لجالو
 التتناتب رتل امال اهنا واننلعنل انماط كتناونل ناهي حضن اسما نير هنيئا الا“

0 

 َُط



 ارنلئانشال اننا لعشادجعو نعل هوييومجا ضلع 5 قون انشا راضبال اال امنا حنيش قون نتا ل صباه امان هذي | |

 لإت] مرات از عناوفضو سم ا تلال فضح انو اوتناتل اج يا .ةعلاابتماؤب

 2 انضم لنا ايم انك ] خب نالاجرغبل لهدا سل ثان اكناعلب دمهرهش ا غنا نيمداذ داش يلع س ادنعو" ا
2 

 نول امه ع عزت 2 دي ا سلا ع 6

 نعئلثلا هنياراخش لوى ايل الي دهذ نو لشد ش ا نحب اير عمهر ازعوبوم 0
 لد ل الون جانفي ضمد لكل داو شك مخ اوفر شل الدش اهنعاب عمي عيا عدا 2

 لم ناعاتنئاجواتتم نبل 6 هرئا خراب ف تدعلاذه ةينمتو شمأ 0
 ميل جلكهش لنعمل كود اوس فون داوي وان كوجب لاجل ]صخور ناكلاف ١ ل م

1 6 0001 
 ةقاترطرزتج ات هي دلالي زاقتنلع#  ءاؤس ةوتمداط ظن نا انيك رع

 نوكيا! نمل ا هصوننر تم خذ خل الا تال نال كنا كبح وفك ناكل نغم مال جا "اتي. داوم زلكإ
 .تاكتاواجل الضو كمل نزلا النحل انساب شئال وللا اننامْشل معز ديللضبل ندهن ”ةنارثل تف كد ثركلا
 ٠ ادار اذ افون ءادوعريعربن اكتايده ئرتش الجت راث دم ا دطرعر اجر لوعتشلتلا اداب 7 ارضخال ارم دس

 ع ناضل اا زمالك كلم هد نعو ونا اهذل اهومع يةناكتد دا د شروكي ناي دش 0 0 عر فد نك

 هللا فرش عنج زعم ناضل لزم خزهل امن اف ىزجل انو ك2 0 تةينسا كج ان انزيعيف رت مناوزملا:ل ضوه غو اوس ؛ 3 ترقو قطو

 لاننا دالك اننلوالاعإنةراشا اذاناهيرتشيل اناني رخل فش نادال انت رئة شل الهم ادع ل ب تا
 م تسالَص ةهااوث اول ال انتل يلع نضوج وئكتا ينتلا ب يالا يو 2 1

 تالين جدلان نات كلان ان دم أاكيد ادا نمر | | تكدر تطمن
 هلا نايك بواد ذهن عر ازيجولاَل ثار ا زعزل انني[ تباع ه سارت 0 ا
 فاتنه ل فْؤْتْم كتبك فعل انتل بل خوعش ل]حلعنا نجل اون نتي وي ِ ا رعد لك

 البل وعضن نحمدنل انزلها لام ايضا كعمل انه ناكاب يخاف جحا ا رصد لمت يش درب |
 هت دابيعسنا نضال اطماتتب اان نيا اخضر جزع مشا 3 نامل لزتو نت نبل 5 اذ

 دنيا .انلا1ساكامتضل لي ارخمرعل ليل لاك سب 5 داهم ل ملبالا نلت لاح اناس خالل ل انف شنان آملا

 لملو ويد اذ نورت نادال ]اال وامن !جاوزالا تمرض زنيخالا مع عمته ن اكجراخلا لاو نايل مخي

 | از 6 ىنفجاعلل ا ازسك ارنا زي وتسبعزب )تيوب خالل نعل اا اكيساهنوككدنتب اهدا ل زيتضالا
 0 اذخمم خزاخجالا تع حر مبلغ لم عنجارثبكيإت رمل اهل الصمش لوس نخل انلشل ليفي لزعور ع

 انين الازعلشست اغلا 0 اهتح زج عالمل دل اسفر تاون زو يشحلا بمب داؤت طل ايض ليايلمل اور فت
 2 هما ص

 زجل حوحو اود ول نير !ضل لليل اهيل تع ئتشملا زبن انهن لذ «خيبلادن اغا قتيلا مضر ولف نر

 ميئاهاو تان ادلع تا ذنمسد نار شفم اانا تب اذن كونو هرتز اشم 3 اندزحل اروح زنا

 20 ذلكا لرمي ملعب نزانبك ضن اوس جل هش الص هن لوسين ل انف تل ذل قم تجف

 نعنع بالا ازا فضي انو فزع مناك ا ةقاال مسن الذ ناش كنب ةرءاد ع اناف |
 فامالاوب شانالا اودع نعماننانلبل افلا بالا نودذ وعل اند دبع جا عنابي قممادتعز عزا طفت ورتتلا

 اقل ازم ملزمة اتئمس تن اكانا انين لزيز ل 0 اجري اب نعوم بسب لضفا

 ال ااذهب تيوس كاتبا انامل اهحن نال اعني عل اسأل امو خازن وحجاج ريت اشكل ل اذ

 كلة ساونا ل ارمي بمعني جفان نراك اتخ هناك جا نان انهت ايتن ملا كاع شا صناع
 ا اوه جزعرلعملا سب ةيويذ طف ءانمراناحبي ناجي كس طبعا اخد اراطم «انانإل ا اضاوسر غمس املس



| 
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 ؤ هوت ظ ع رمل دخل :ِ
 لمد اذوب ةومخ انا تروج ديحوهان اداذاتلت :ةملاعهجؤلاعانل طلع ممزب بانل اس ل انرجلا

 23ج عدس دبع بكا سن خوات نهتاوفصز جوسوم بصب لعرب :وطالن إلي نا الار خبالل اذ ثاني مابي

 يللا اذا انا شباياع هنا وازع نمل اكو شل مسد انم نان الناي اميض يفتك
 فينيرج يوم اسي دايئيخلال ان انزل همام جبوفذل ئةم انهانشا اتمتع ثازحاة فخ طن ئمس اذه دجوف ل جزم
 وءلوتساز اغا اًيمس دحوتل شهم قرب وهدان ه ]جر لرش ن1 انتا نع 2 زعروصنمزع

 4 هتعزار ا: نمماطدحون ءادعن نما لجل نئوتتلا نال شل اعل ان كر تغ زج مل وزهم نجوم

 َككِيِر اكل جاطع جاك "نوكأ ثردحلءامننانوكب ن لمع انؤلشم تفل نو[ تارؤشن نشا

 اهامز نانا ل امدح نوكمل انتيينش نوك ن ليجب فباثلا

 الدهني شانا دوج اضاف ويرش ابالمن انت ستان ىتل اوه اف شلا عم ادن ع لعمس اغا ل صمعل نع

 نر عرضل يسارع سم 3غ تي فضال دهن جفال فم ننتشا وم
 نس نان تعدم ميلهانيتل 2 يا ا ل

 7 ةفظاف د ايي اندر انارج اننى اجلك ةناكن 11ل اذن كلل تيزي انمتن انل ذهبا رم انعم تكيادا
 اظن طتس ل كافر رهزع ا «انلاقزأ انام كالنار رئمشستاكل وكمال ال اددجل عج

 | | قالؤشنمو زعلت نعد لة محاط نعام ارتعينح | انيس نش المل اذن ايتط الاذ كه
 يقام كنا اسال اذاللف مكيثنل اوك ملقم لاؤاصإم. ناكل 02 زل نإ مادنع

 آول اور زيحمل امرا جتضشتتل اون ملا لااا والا نشا دبل عريات مسا

 5 اناء ىشن اضم زخ ادد عرج غل "المي طو غن اد نطق 201 نذاللب نمثل مزح الاى شل اءبعتلا |

 ١ متنا شادن قادس > ىرال كانبئبس إل ةيشش ناكني خم فم زج مخاوف
 ا مب نرجع اعيد الا لماذا اكنا ع الذيد اهقش ناك ل انين فوقشم نذالادوكتءنخضل رع

 اشلون الدءاطجل الليل لسماحة ناي ال ازع
 | لا نو كلا انشتعلاو نزال زعوطنلاإ اجار يدتشم لين اهينذ لف قفل اكن ذالارذ'دزحلا ا( اورماكذل تهمل ءامنلا

 ظ لازلنا ل ناغنزوسكي يضالاف لد يلع ماج لعل جري نعدثلتلا أك نواف ةوتشس الخال

 ظ

4 2 

 2 ب 7
 هب سي اردن / 6
 2 بير 4: 1

 هقعو اسوس يام 11111011 نأكل قزم اجم

 كوخ غو رانخبا زهد زوج ارب ع بيب هدروصبز برش ابالغ سل يدد انائلخلل كنرلايمز انا ؤس

 ا قفا وبدا )هددت اليف هي نخذافن بترا ل نعوؤ زيت بعز عوترللا

 نرالاخممل لومعم ْن ياما زل امل ادءاومسل اوء اف ارعان اهينو ندالاو ننعل نرش نع ادضالمف

 طك طل بعضي نائل از شتم عيجارد تتنبأ امام الو اهردنتن ىا

 اذان هبال اماني! نذؤم طنش اذ اب ءاؤ لائم. ايمان هنتر شامي لن اىيبتسب
 ا ا واياوزل ادلى نذالن ةةفلعملا تلك اى ةدايد انكيربد اناعزل اناوهت مل هن انائلعم «كلؤر نم ماهحافش

 كيل انا ذل ايلا ىخبب نفض عي وكل خريم از نجيب لعن اني عنح سعب ةرب اذ و ذلب اهم ذاشلاو

 الو انجل الو انجل الو اضروعرس ارو ! باو هجر اجل يمص !تبولا شلع شما تمس الوسر لان

 لل اغلا طلاسم اندية داريا أ كي السل بلورات
 كالت الحق :اهبع جلطات تنليجعويخجان نتفضلا اعز عرض اعتع بي نذالاوذفالا |

 انصأ| نقستس بيب احوطنن حرفيا هلال زف اناختن لسا النا تصل خال نشل اذ اا لنيل ارؤسكل او انزل عوطتما
 | نكمل اقيمجج ةوقشمو اةوقش نذالانء اكان جادا نعل سس لان اذا اميلع اطدحلزعل دانس. طيربل لعدجا



 وس حصا

 هج 7 ١ ا :

 00 ص
 ع ا اهنهيعل َبب اًسفان زجل ةاناججاد ايده نوكيناالامخن ثني فل هاهنزش ١ اص

 ْ | ئستل شمل نظرا عرج لعدح ل رع يب دف دج لين دفن طايع ن ملغ .!ايدم يشمل ان ص

 زب نود انجزت بنزع 6-5 ضال انوكتد دن م ن وبس مترا مب

 انثع بم جور ابقئينالل نإ خلا لع ادع ىلإ يسب ىف عنف عا راو داهزع يم بي [اض
 ايام االول اهي عك حال وب متل ليرتز الخام !!لعمت رش ادت الغل ناخب نئديمسز اوم

 0 اني ندين عنان ننس ننعزكتخاعيشم تيب اه هدانا نم
 انام اهب ابجرسابالل اناهن فرس لذ اننا ش رش اع نع بانل نيل انراني نديم نع

 جحافل ام ليؤإو نع ئعيتلا قضت شي اماه توت عيال رشا اهب فرعي ماذا املج ب دهن قفل

 ناتو طيز عدخإبب جزغوت غول ع (ه هبش اماجال نة انا تسع ]جا وو اول اباد فيري |قرملا
 ناكك فقيل ه2 تال ةزخدمخ لغات! ز عرين نكن وطي عيزعر اهنضلا سعب
 كلعللا خانكانإل ان ل اثني |اَحْنفم :لَح ث ظقر وثقيل طنرذمضاورثدخا انا 0 0

 5اكشلاو لض ادع نبت جر عرش اون 1 تب لل اناني ني زالل غن |
 لي اع ةشج لجل نلمح الل نابض يناثلا كاكا يا علا
 نوسلغتني تولدلل ناكل هبةيفرعنع» ا عم 6 كاف ططاتم احل

 دق الجال [ نجاد ننجح وشال شدا اهو يسكب ل يرن دانس شي نيل
 فهعفأب 42 يووم اطل اضم الازم اكل اف تامل انتم ف

 00 ا يا ازاوح رار صا كلا حرساكلا اج
 ميكاب تم مو ادن عيطق ل نفاذ تلاع ارجو اذان ظفزحالضالاانيلع مزؤب طخ اكل داود |
 | الحكلارؤجامالز ةدومالنو نلوم اخيززةبجتا كا اهنانيلكلجا غد نير ظنن نضع لب دش اكياكي ١

 تلالدتس اناني مطران وز اوراس اثم 0 انلغ

 قرم ناب كدا اهو ذان: ال اكرغتش اهاوسمفجاو ل اةاخن غفت اشاد اذلف كينيا هذ وافد اوس اوعي امن لاف |

 تطال فم ارت نر بح قش ادع فار عزع طابت نزعل هننغدشلا 5 نكوسزعدةفز اهدئس |
 فطور ل اظن نوكساكي ليش الند رك اع ثلؤش للاب: سان ابعت ش زال هذ لويز تاي

 هيا ثلا ان ا 2 ْ

 ذضطالاز م رفعنا لاو ككل مث ف ع[ سا ئنرا ةريكا نال مشغل لف ل اذ علت تسائل جمالا ماندُج ْ

 لمت امون عئانل ل اكاذا اكمضاوإلضجب ولاضعب اهصيضخ خش ورتضو هتلر اكف ل ةنمانم فاي ل ارك زيك ناهككافد |

 9. ندي النعل ام نارعج رعي ند الهنا | تكل انلاغعنال نان اكرا عض انيزاع نيب راما اخ

 نع رعتل »ل ضع اؤهفّرخ فخ ال ا ككل اهذاوكرت شال اهنجال وز جب ثض راي دنا ئتندبل ان مي ا

 اكله ل اه منهجنر لم ز نعذهتون ضحي عت كلذلا ب يشل ادن: نينا اهيا | نيبنمعلا ْ

 0 مدل اذهب وش لوغف شوق ان قرد كم نائما نادم ديل عمم ب

 ١ تيفو سلو وفقا او 1 مف نون فوى الضالا ةيلع لف مةهزعيلشل العميم ارقام

 000 نر غزماتالل تحال لاذعة ناكني نضل ده مب ضمد مر يبفف
 | ةيلعبسسؤ لمان كح نسدجب لزرعلال اثنين ز عارم سسك يطال مون يي لس العفن لص طالؤسد

 . ا

 ب 1 ا!ِكلَعَس اطال دويط و تنزع الاوت رل جلع هش ص هه ال ونس ف عا هذح اريثبك ذب |
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 بوسع -



 و ويس 0 2101
 عند كنا ااًضانِش :ةضوز لش كاّنل !ةلع نسال مالسال 1 لسلإ مم ل :ىلا اكان :عرخ | ّ

 | وزاد جحا وطاعة واط بزل معلوم ل "كاع طالتسضالوَص

 ظ ظ قا ش ثم نعال هن نع ]ع داعز لجو ل عنع تن دحا نعالاؤم ىو طسيزع زعاتخ الاف طن سل او رفنلا

 ١ نك افاكانازم م : نخل تشان دجاسضي يطا زلاادشس تمي طز عورتا هاني تيؤطلا
 ظ 20 اص نول لعفرخن ع اصل نعرف جل دعس . مصب مدعزمو د مات نييبلْش زم اوعمح | اذا تس نعت فبلاولثملا

 ا ةتدلم ١ نقدا ةحاكب كيفهم فيش اوال هاشم نيا انو زيف كتلازع
 ١ كلارزعتامل ننال زعزع يجنن دنع قا زخنخ تدي نورت ةرشعرغ قير كيزجلا رئيت

 ا ناك اح ايضا كو اك ار اوي ب آينمغل اذ ىزع كوع رسؤم ايات سايل اخبنكل نرش بلع كلاثل لا
 ا انقل اال طلعنا نص لي لعل اباس لزاو ناطئلا تاو زعل الف تيازنس ارزل ازعل سب رعبس نهجؤفا

 0 يا كيلعمزاذ ذ ننانارهو تبسي عومي اطذ انس ف اكرتبج:لزتسضإ نزف ذك نيل عجل ضالاتزع كارم لحج
 ١ 000 : دوم هلم عدو كيذنعبس نعل اناؤي عضو قبل نعإشل لل رنج

 ا 0 5 مصر وح نعنزاكسمن عنان سري جوبتملا كد تب نيعبسرعتاس ثازجا

 ١ 0 اال نورس تري للا اب مناط الاف الذان تيزي فيزا نع
 ْ 00 تقلل اير بدهئارخ ل ىسازل از زمام نشل العش دحازعت يجز عالاعل اع
 ْ رطل يي اكةرثقنل ل اهيلع او + نخلاذم اكادير ياو وطلع اراب اطال

 را 5 اءاشن د هو مسلما < ع غلا برئ د 0 0 انتر اك يفوز كلا - ٠ ١

 : 1 0 امثالك ا ا ابدا قابلا وم حا لهدا 5 0 ع دس وو ع اي

 07 - لن لينه تعب تلاد لاك 7 انإل شل الكس اهنح باكل انرأ غن العشلتلا أك سان تش ذل

 4 7 دع لإ ا بحلا كن ار اغرب قضت[ انج سس اه بجزء نجل اى بجن عوسوم يوما ضدك
 فك رتو كلن ف كح اةررغ اي ل نفذ كتل نورين ابيدَس هاد ا زاك :ةنيوات ا لَعَسا
 1 حم كش ا ةههالؤس نال م اةلا انك: دحولو تءاوزبكلإ ايو |

 داره نع جبل اكشن ناكاذا زن ركب قا خز لع عسؤس وم كازو مدباستو كلذ ناك ذانس
 صخقودو ادم انقر لون ضف زموابتم اق ت1 كالت تول امنامع لاتر اهتيربازعتل اضف نع

 اطل اذلاتةدافذ ننن ايارغرح وزي عشا نادتج أك توكو ةرلاافنتل نيم ابميد عزف ١
 متل ش اءَعَف اعرق نب هتاوغ هزعنايقوباسقنلا اك ارؤان له ويلف جربو عوف ىدش
 هذ ناكل ااظاؤم لاو شحن كلذ زينل قي يب عنب نااَبولع ها ا

 مالا قال كراع هش !دبعوبال ال الغ نعنع ايا غل دوووم تسوق اكان تو
 فولولآ  عوسؤم بِي تال خل لل عوض ى نشل نط نيئة نءاللي ع ١
 كجاتنع تي ديانا لنضفاو زيت لكفال اوس تح سام ١

 نطو 5 لناكتاومشل لف مي ده اعداد اذ ل رايلع ضبع نابع فل زعمم سب نبل ياكل از عن ومم قصاتعلا



 ل ١

 ١ "لبحر الف عرطملا

 0 | نمي ث اف اس اللب

 ايجادكريززلاكدهقر خدك غي يتاح ناكل أ امانذ هاج الاقاةمدا "وش كرنب "ا مولا اب بكالذ ا ا دموي نانا حبب ممل ماد ارك ديان اوستن وبا قال 1 يت ما

 كبعف غل نكس ديل اناا كمل الاؤجانطفا وز لكوتمو روما اهاضن وز انيلكذكتد يسمون اك وصارهر ”راعيخاندص |
 ان ننوؤءنعونيعربزعدعس بير ززعف ناك ايل صل اد ورول ارجو الن عوطتل اعدل عزكي للاب اعااض 1 نا اع كو راعرم ١
 1 ميز ل اذن يتوهي؟ يضل زحل اسد او ومر رجار عفر عز عويمل ضنخحر ن6 ز ىلع: داقاقأو لها 0 17 : : 0 ْ
 : نمل اند اذ اولا خان ال نيمو ضال مد اس لجدة نون انس تلففذ شلال اطننفح ةيضالازع انس ظ 0 5-0 /
 اك نانلباث اوم اسف عضال زعم ايادذ !ئبترا) اه عصا لوغيلاَسا و اعمل دع 0 0

 | نقف زعديعزا ببي عدت ةناجنلا اهل ذل مويلنعيمَو ضال سفاح هال تادللاةوري مانانشلا .أانم 4 يف تضل دك
 بمن عرج رعت حلا (هاميلوا اهيلضفاو ماياشلئضالاي لانر شل بلة زمن نعد جز عمسز نيش الغ 0 2 58 نان

 ا نابل اما زائلشن دباب ايفل زعل شب لع ادب عازل امل نكتار عزل اض نع لا ا

 اًكيلَع كن اشم ا, دحاوقيصن !مهدشب ن امو ضال ان تلايلعم جو عنج ع حاند ليز عشا ا ار 0

 ياي ءاف نيام ةاوفافا ات الرخا عك لماما انزال خللا ماي لع تل 7 4 00 6

 0 1ع رواد متوتر طافزم تبي نيس طراد لاند شد دتم ( ا نرخ ادورسلاو
 امطار الخ اوضة وجي لوتتل اذان الون كوسيم لاير تن يع شاطنع 0 ١

 ات ا تخاعمأك لتضئو )يكول يع شطأ فكعايتام | دتخانجانم |. عل ياسا ةداعل
 اًبومْحمْكناوزباكم لعن انا ضم ادَه تاك ال افن كلهن لكتق لجل اهب رهيرتد بارع نعش ايا ههابع ير 0 تم ا
 لق رغش الطوال دك مين الاسلامي نيا هداذتلا أك مير دك( انلظئلودلا ِ ناارران ملا ناد د رمل

 كيرع مدار راما ملعب ةوقالدؤك/ن االامبزحالل اننيِشبو! زعم كلهن لغا مطرف مل مب حلا نسصن - 3 -(

 سعف عنا ىف انج يلق ار هزخ إد يضل ئنالفس ردم بطضاعولظ اي دنه ناس نال نإ طش دنع زكر نينار ع | 0

 بطن هد اذ ويلك دج اس كلة شم مف طر نواح بص ءاخراناكا وهيل ديالا نسف ص اذ :
 نيف لرش ةمشالخ وعشنا امهات عال اسل اند اقني قو اوغص عدلا كا طن حاط كل مال | ثدصر 006 لوف

 شب اموطشمال نعني كي بيل زف غشيإ) نال ضو : اهل دي لز مرهابالل افف اهب نال مث مسوا ا لوك ستراك نود

 ناكل اني عزعننف طل قاعتل اكسل شنل امانا خل اها فرح نعتز عالما لعل اضف اوفنجزعوبسحلا |. [تيعنرع اسف نعتاس

2 

 وصل |

 ”ةاعرإب كييف ا يداط ازعل ادضف ندنتع اسم نا ضاكن داء اكاد نبط يلع نلذاحتوطت | اًنصأ شرم علو هين مرن موص
 هت اناهتلكايت ل دامو لاا انن اكان وضل اهناك لخط مخه دن اكن ل انك ذ اه ه ىره الجر 0 ا

 نوعان . ناكورخاوغل اكل دع ضباب ةضإكل وغلا ذه نير اضل نب ىشيِلَعرسلف ومضت نك رم عشانا ماا

 خال الاخ :وطنل لوزان رنه افون لكان اجر انجن بالما او نومضملازب]كألا ل 0 ا
 رج عمل نصنع بِي طلب اذا لع الكم كلا لقينا امج لوا املا اهجاص مال ادن ورتضل لل الع

 الروخ اًتونعن نكت الفادح خلب نال عيلان كت ارعنل 0 ا ودام
 اج كى اكستسلع قليل ارم اغلب تملكأي نايلي فوم َن اكناو ماريا رنية خلني جامل منع ارجأ ومن

 مل هوكي ل وعنغرانا4ي معيد كلل افرطعإت)» ملك ايالتومضلاكه نأ هاذ لوم شي دح فزع

 ران !اهكوين انفال هن نوما طزوعفا اهله لشن الند نيكل دبا ليغ خيرا هادنع اانا ان 1 م
 دين عنادا محك اناكن ندافانا هرب زكام: تكد نفامن هيرتن[يزحاطتدطن ةلئال د27 "ا
 .اان يلع نين عون ئ ماما اون مخ كم ن وينام نيل بج ال نومغ اد كلم ولك ذاك ممعاتسا | /ٌ ْ يلا 0

 اسس سي 00 لا ا
 0 تي ا د : 0

 د 2 ا 3 1 ١

 د



 ١ ا
-_- 0 | 

 أ
 5 ا«! 2 تي

 ن تأ ه 1 4 520010 ١

 0 ٠ هأوأ <
 هبط . اهدلد 8-2 ب ا هدد در ع حج

 0م ١ رد اجت تل وه دفن تحب ادا تاومداب: انج ونش المن اوجسم

 0 هلل از جوهول عبو كلو ندع تاّقفن نع هرمانم فر يسوهد ابد هك امن اَسل )تلا لش ادنع
 ا د نع اصعد بط عد سكات !اذ ا جاو اكتمل ننعنل اسنان انياشل ل لعش دبع لارعز ا اك

 ١ ل كر ظ ص نعاس امي نعانتي نبت مز عتجاعت# رخا ايده كه قدصت طعس ل اهزخ اوله قرم

 لال ياش 8 نم كنار اذ كلفرح هاك ئتفهل اندم كلهن اشكو ريال وعد قنا طابو هان ييازوجستا
 ْ 0 1 ريل 7 ”الا كش اا: : رجالا عجل والا حض انا ركسن سهل اف ل اذ اكرزن عننننت :افاكيجاناككن للان لوالاعجو محا

 / 2 2 معلا مس دوا مق الل ميِلَعل دس ارت شوزلب
 0 نراهم وشل نانا دن دوروك نامل لقت اهراس ناك 2

 الق بص ١ | افتطنلا نب لخلاباضماانال ناكل لعش انج غرار ا كي انرغ انور ااكتاداهعابءانث تادانوغ
 جل

 يث . 0 باع ا ثيم باتنامكاشاذاجالاكت الاتش يباطمحازءنمزهلار ياسا
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 يا اورو ايو ميلنالا ارم

 اناني نوت االا لإ الو لخوزعمش نال اف كه نمسا خلت ن البق قيرطل لف 22 'للهذ حالا

 قيكاتمااذجاولا < نعنل اسي نشل امنت دح/ عرج عال از الضخ اون ضن ةريلصملا بيب ىل ال اس

 ىدعف يدع بمب كل الاول اشعلاالاضاي هلل ادحواد أل ارم اكد دوار ينس حا واتم

 0 | ١ اهل اناكتال اظن ككموانم قفل اش نين الفشل لادن ع د لعاب اطصان دحر عب

 2 6/نغرخس قيل عر زنط زعفؤ عمر نس ايل عض ا تدكس #ي مدع ن اوان تعال ضفءلح ف
 كذبا ضي ل ايلعةهادبعاب انش اف /1 لام نيف شف دج انش ىف لليسار ال اهبل جزع ادعت
 0 ا مب كلنا زف لضفاذانث ئنعييض 1 لاف زر انني ان
 كول ينك انتئآ: دالك اهيزك شال انبات ا ٌىرازكل اهتاهتاجتلاب لامها نبا فلا ل ان ضني ]

 سيح عرحزل ااهج عرشه تب ب اّضباعوطنلالجذاقلا لنعمل ََبل العم ديلان انني اخ عش |

 قمر .ةالعنزمال لعب قة صقيز باعد دلي مشؤم نيللي لايعمل بع فالتلتال انولكلا | 0

 ّض عش بيزتلتلا كنس ماهل ىلإ صقح هيططدصلامرزل بكيس سي راكب كم جلال ا

 سيتيح .١ | اههداؤنطةعظن اكول رين خال هضسيدم] تلعن فز عجاب ان وس تل ونجم
 20 انج اةهلغاناطتيعلبجيعدب د وروح ةتلا أك جانمزعازب )قرني رض تاكو ةقعذلا
 2 يما 1 يو يرسم 00 :مشالخ ف إشلا الع
 ِ |اسينحت انيهغاذاءر ا تؤمن اهدي تافاعشايملدسل لت كلذ انماسمع انكرح |ثع رضاها

 | مازخا 0_5 انا رطبا هلا كب نيردائاذ حلى تشن ذه عم كداشص

 ْ يله لهنا شرايتش اجب سوال قماع خام اهناطظكمشا_مالا
 اىبا هر اهكهتال ياا عاهلجربل اهل ن اكن اواهب ننجب نغم «: اهكءانوز ملف اطياف !ناسسافكلا

 | اهيا نائل دان اهراس يزن تف تفل الط يتركب كد ارك ع هاوس
 بي | تقي نا زعشابتم بشد لخ نين اهل نسم اس نم اني هزعنتنل نسر شحن رج زعناملا 5 ان
 ١ انا خرب !ءا حنس ولم لال اهو مخ نتساد اهبل نارك هر تام دل وير تغب اما هبا حام كذندم
 كة «تكلهو ليتل انلخا تلض نال اند: بيلهةاجمتملا مدهجرن :نوشعاسانءا
 ا لول !رمضونيغاهبلحال افاهعلخ اذن: نبل لجل سلاف ناروتو متاع



 الشع |

 | فو بعاب وس ومعي ل اَسَو هكباخ الرضوخ اهيكر هس ٌعم جر ئلحا تتلضن اون بإب !عزبامح نعل

 و ووحد ل انخهلاجاَحاناي دم كرب 3-9
 . طوم| تعوق الع كعز اكله 'نغط القى لخلايا كسادت طارعوز اخ

 مي ١ وي دم يحوي اون عن الار ]اور 2

 أ تك أك ضال العتق اذ اهبونحي جهد زبك الاخ اما هيرب طيؤر لا مصير جلل اهدا صا هلع جس
 أ 5 ييلالبقزمزم قعد زلط نبل تيك كلايش ذنعازالانل اةنلاكلار يي ضيرتهرعتجا جم

 :|ونشمثب ريرضيوهو لثلاا تش امنع ابا اكل ار ضيخ دا زع]ج ل شاطى ني متل نعنع بخ نزع نع
 انهبآ رمل مويا تهلك ل ةقس هضمي ركام | مدل وتب خولان فا غل هوني مزعتيل اهدي

 دز نتاجات لالا | دب عّذلاهضز علقنجمانةايجيوكتلا جزم 7

 جمان يللا مان ثنا هزخاوزابضل اهيل شن ساء كيده يردشا اذان! الش ادن عون اذ ل اتناوفص رج ذاوا
 000 وو دابا منت اترك شات اردت ١ وو
 اكلنا, درا نزف افا اعد افيطسذاتن مخزوم نال اسنان: داجرل 0

 ظ

 | يلم ذتلااخانإل تايلعزهناكل 0 يع رع

 سؤ اوس هدر اةتادفل )شايلك شالتصوب ل الارانب امم يتتلتلا| | يتسم
 نأ حز لف ةعلشن ةاعلشت اكان كد فلا قنل اذكر ايزي الاه هشسخمل كا روضم حطام أكو اخ 0

 0 امل م اعبر الاء اوم طن ىلإ كن 0

 : بق ةئباوب ةركت )ل لد اتي لان تايلع دارت نعد اةنباضئلشلا

 | ذخر عفبج لم هي نعليل اناا نت عع ب يدوس
 قي امال انبدرتشلا هنت ىزيلا هج انمزيغرتس اهني ىذا ل مال كلان ناش ايغ بوم ظ
 تا بك ء_م أر ميرو جياتل)|تءاوناماهجالمل رمل تندم اانا ناز ظ

 ا تاثل ناهوجح يجتاز اة جوزعمم الو شل د كش اعتب قرن عزاب قدح زف
 ًامفدش ىولبالك عتكبال طخ الو رذيطغا امههشئإ وضرب ىّرل اعناثلال مع اك 00 ْ

 اسرتعي ص ىرانتناطا اب نتج نيد ع اهرمكلا [كيل يطع نإ. قام |
 ناوفضرلجما 5 فوم ابل اش اذ العال ايف اراك يذم ادثم هل امي تايغر هتفو رطل ردع لوب كب |

 ظ مهندسا ونش ناتج اكلك نالتص شيا لوسول لل لل لعَس دنع مرعب امنع

 |رسك سكنه أكل اهيزهمانبمتم هاه يلكش اول تلة صاح .ةكان طن مامزبن عيطت
 ف كاسر يلع هال فانا كفل ايش ومش ءوسحو قرياومك انتعطلل اضل !نوكسوزلملا
 نيوتوم نبزع بس كور احساس عب وضم نطق شب اننروت لذ مقوى, ديزكر نبللا

 6 ا رارخي اغا اوم تدمي افتح فب دانس يرسل

 ناليموشلا اكول ازماوحو ركن ااملَيلَعح وم زكاك نط تسرإ انئيلع شاص ثالوث الفاشل ليل قرم

 ا قرا[ ارى منيا 000١ 00 قراء | ل

 دان نان اولكواومطخال اذاهم انس ايش اوفمت عضذاكال انتو ايش غنّود اغلا ههضاذيف اطيز: دبباعم | 6

 ذم اكد تدان سيح( بما دع 2 هيا

 يوصل نيم انراسيران سيلا

 ات 10 ادع



 ال :امجاح مدف كل] اهبعنيدعس نال .ياممش اهببحوب لل اول اهداهتل ل فيس نعركيجل لز از عمال وسوم

 مز ثلا اتكلم مظااكإم ملاوون اذلاامطاو ال للم امطاو إل لاش عنصا نيكني ده تقس فال اذن
 و اوه تللذ مركب مل ةملاو اهفونم الن مك ضم لون لسن سر ا الع عضونأ انامل ل امدمتيل ان

 ىاهنماواكت اهبونجن يوم ريو ويارع ويوسماا كلا

 سان اذه ني قتلني 47 ئاشنات 5 كبرت نأ خلاء نمطععا ان: عنضعزل امناذل ل امان اذ اوم

 ترغذ الب ذاذال العش طنا قياس وضاق تيب ضطلاوه

 اشوللزعن اشالا ,مامن شنه عنهجنل نايل ا ةذم وياما انتم اان كتطالكت

 لهاا شركابامكملازقاشل العش ارتساناطلانسن اهرصبل لعن |نعاهيجرحاور يزعم اههزب ل رعدبجو

 ْ رقم امم كج لكناهدتا) ةنضمرفور نضل د هزم لري يدهزماكأب اكل افخكل رق اخ ن

 هايج راغب مزح نزعتس كلم سمي ديالا اكل ا و شم بابُ دانا غل بسب انْ انجخاعم
 لا لا 7 هيو مس رم مظنز كرت ١ اهلعز بهل ؤعن مشريلعسادبع

 اا نا ابنا اينالف ميل تيلانل ممل تاكا رن الكلم ةجراولمشاط
 [!ةهاهرجلم » حال خالامؤجلزم كلش 0 اع ى او نعت اننا

 3 ويش اهات 2 تضع اك عم اهي خا 2-1
 11*21 وتس تعسر نياق شانك

 : تراعي يضم لج عمرة بيانا تلتدؤ اطفالنا

 مدد لكان نااذل نذإ:. ل. جيجانضال يلكانال ذ السل اهُباَعْس الَصَس! وسر ازال انكر انشا املا

 مز طلع تالدنايل هازل ميطياز عجبت عندنا فيؤم اس اذا اائره

 نكارجزتل أ عرعوبوم بمب نيام تنم »نه ةلكاننا نتن ئشل دبيان ضالا كانا

 تال نع م عاقل افو ان مئربقي اسوا .ةلع شالت و2 كلل فج ديرعزم

 مشاة ل د اجلي اغنكس لقال امد انا اهمال لآل هرب از جلع جامالامنش ا ا'هتالئيلو نحل
 قع اغا و كوسا وي علا ديعبل امل قليبي ىهتل قلق مف عاسو

 0 سجاد وابل رماشل ازكدطن وبل ادي سا خل ج < انوش اهنم جر الل ونش اكل اذغ مزح الضال
 دوز اضاما موعبج اخرس ال لهن اك[ تريل ق اعلا انميشن كب جن كرايم ادور عسانلا

 نوال رام مانت اد لعلاج اطعام رسابال جازي رنا الاعرساقل للعمل ازكذشن مولا امرا انك قفل تل

 نال زحار اش إي الو ملفك وال احل او انييالاذ ونصت / زي خ الل وبعض ول اس ان ايري ايدو

 كابالا | ءاَح آخ لل لعل اضف ريل ح ا تسمم ثيزعلا مان نؤ ان بح الع الكان
 اع وب لل امل امر اغير انهن تم نتا اناا قع عيال انغام . اعل
 مضر جاخلادةزيالل اهرشل اميل الهتح نعزجل لدن تعبد از نع سم قت زم ايش زج 4 كيج غال] تالق

 2 نردد مز اب لع زتتخ ساععس اهني انكباؤخةلثشم فلما اناهماي ف لكإ ثالو
 تت اننا عز اها اصاب ويستدل

 اهو يذل وقنا ان الدر انخ الله انجي انه اك جر رت م لذ اكل ررعس دتهنل اهلج

 بصضمجزعكل ا اي الهال ااا تحل جوا ل كشلبمإب اال فان

 انهالالو كحمادؤلعزرازجاطنب نإ لتتورل العش [1 2 ضالونس موشن ان ل ليل هش اهتع يل
 ىهفرُب لقتن ناك انلاب يرش ةراتعال لع : عندي ل لايت ا هد انبع فرعي هزي اود فد

 مكان
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 ةضدضيلو اهحلالجانم اه ثان اماه دول :ءرزلاطج لوطن بلت ورمل أ املك ظس رش لوثنتل ان هلضن|]| 1

 ا طيش از اذا بارما اذن ااتن اطخالم 57

 دلع ا اص ازور دن ل ةكالَتْس كبع نعي ا اىدلشام ص 55 رن بول دبع

 00 اكدت بسواد لشن يلوإ غم ذابوينسد امس و هوجو عرقت نعي نبت شوم لذ .اهملتيأسو دلو واول اب ورم نب ارم
 : ما ضاياخ ايل نر اتز لرعزل اضف | نع ةينحل بسب هين حض نكلواطحواجالداذ ليالي نمالو | اذص #1100 كاع ل
 ل ايل شالتص ةهاإ وسمر اقرء نرخ طخال نقبل اغرب عفتني 1 نم ةلضغ زم فة ست ل افخ باطالازع / وادري ريد ارت يس نم

 1 اهب ف قست ناوي اَه ديال :ءاضهواشوانطالج جبنا انصرمئر ننس لاعرلاو رح
 بيراهنم تين نال اب العن يعشن افا ا ماض نا اهب جون لس امج ال ذالادوا روشان ؟ اح 2  نلا اعاض الا

 | سم تالا دارط طاش .امتوو عل عا يدا جزع مجد اونو ج يحل | ىدع اد
 7 تار ا 2 ا 00-5 اتلغب عنف تاو انماننتل الجلاب ل اشف ظ عتبملا

ْ 
 1 2 | جتوخ و تاكا سنال نا ناسا /ُة دعاك 0 ا 00

 ١ 1111 1 لل نواب /انمإ 0
 وفضي لطف كا تنلرالع تحول اواو زلإ نم هع خي يطع ءاطنع اب كلانس ةرشاإ ةيرتسا لير يجاج ازع

 هلع لوضل لين اك اكتازكت تيزي نيحلانا ذل وشفي لاعمصين !لوف. اديس ازع ذم يوه ةل اجل نسجو سوم

 كنتى ناعم 2 ود اًمماداكتن م | ايزابيل: نعجن نتا عند قل نع ئذ 0

 ةظيرتيلد مدواخ يكاد يح نها نوع لب ن1 اواو
 يدع رتل كك لعازتوه تسال نازل "البلا ةنل وراثيا
 | "نلعب وكل لو ضفرف نكت خل رعت م ابان اس ل اهل اةعررجا اسم توم ملاذ ادا اوتايعشلامي دعت

 فهر تيزي حاط انج كمل تلق د فغن ا كوغلم ]لاش ل ةنؤكذدام لقتل الامة عوديفنإ 0

 بيبنضئاذا يسولف ران يمنع : نيران شال فان مندا ككل هاك لنلضفلا
 0 :.: لخر كلل ان اممم داي اي لعام انصار ضوبز عابس لزاوعرساّسل انرؤصنئزعيم ندع اعد جلت

 ن3 امش انثنذخارالو ومس نؤلاب نيزت اذطالل اهرب ده ىةشدواكي ثمار عمبال ب اثرت يع

 0 لا نأ اشم انج ارسل لغ يافع نوي
 وى 00 سو هت بانل لات 22 دال كي

 كل فتلك ناس يملا كنب نإ. تزيل لاا :نانن لذ |
 هيما دل اومور دي لفشل فلك قمل اماناخات كف ةمضواوسوو اوبل اناكممهزباف ةرياونا

 كل انش ادبي نيؤوتل اش دبع 2 لزعوج رس انيلارجل عراد مهرب لعد أرز ب برع

 اه اكملا انف قريبا بل ةجوت 1 مشيت يخت ثعلب نريد أنين مند انبسان نش جان نال .الغأم اثم

 أ ىناثل اهل والرمل لذلاو ننال يلع قوم يشكال إي لش دشب دج مل اناوايلر هش الب خان[ لج خا

 هقين ضار تس ةَجو انرومهزب حادا نب ا بيدين العسر ١ 4 ب هشللثب اف دس :ىءج ان تلاثلا

 ملك يصنعلاصخنبا تيزنيت حارع م كادنعنعيتلا كب تا نتن/او[ ونمو نم ناكل
 لاوموسؤ عنيا ةأ شرخ حيرفنل امزجناك ام: ختم ادع يعن لح ويلات لابلشلاامشا هر دارعرتيصمخازع

 نتاوي اود ضالك نا ةازيطاقطتس اجو : يب داش نت جيلا ميادة
 لا اَهلو هبا مزيف وادع ماع 0 ا لامن الهنا

 م0 ل د رمل قيس مص دعس رح مجم تي رموم ب يجب يح رس او ب ل جي يس يصمم مع

 011 مل ل 00000000
 ردكم
8 38 
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 ا ا يي 1 سا ريفا اف لاقد

 انالاَمل اف ناغعبذ احن عرجز مه دنع عير بكل تحل عزت كو رتل اكدينفت لعق ال ان الد الو زل طالع

 ثللذ عريوا وهذ 0 ان! ثليماصنا |خلفا يهرب ىرتشج انّ مرنيلو عل خيرعإ تل المتن ادع

 لعزل افرلَج ل دال ىلا طيس وك ضفابدع شل انش لل مجدانا مارب موصن
 _ حمدوع

 مالت ءايع
 لص ٌتارَماَعُم لد

 5 وحاز اف صنم و

 0 3 0 ما 5-5 . الا 020 |اممسالا
 مد نعني نب 1

 ينضم روسو ان داش الذل مستمد لم” 3 انتل جك ا
 اًبع4يامتمتز اكءارم ني! انايل دولطلازعم ول م هل العش انعم لغيكتبل العز ب رعيناذل اب ع كي

 دنبعزعد انا طي نخا الإ عنيا تبي انف اكو لو نير لش كايا هج كنار نتا
 نيككنىلامل اي انكر ص انكر انسغنال انجز : انمى هب : اشاندبص محال نانا نزف ايس انس نس انهت اة نيعلز محلا
 ظ هي ا يب هه ويبكمانلا

 | اولواومرت اذا ماشمو انّرح انانملل انزع نخ ياا 0

 انهم يضالاكت لاب ةولالن يرث انقبست ال ثةياويتسل انتل لرد لدانبل
 ظ ان(! ما دلالات ادبس يزعم ور از ةداؤتنم هيو راقتزب ليل الضرر تمل عرج انشا 0

 اجو ماانْلتلا تنيؤج ىاكل للا شير ملا للم فندنب بينهتل فدان 006-5 نا كه ءلركولح ثامن
 باطعاكط قْذا نم [ضضالمن انهن ايام كل دولا ثيل اوما تل معي اذا اهات المزمل

 خلل فاين كس ريضالل انامل انالي اكو كامرا كَ 1 و خف مايا ثلئاجتصت دج ملخوزعيل ون ف ضد

 طاطا نيني نرد نيش دبع نق تعز زعل ل تعزل ازكو نعتز وسو اسحب اهيفرضفنالا لم
 | اكبَسَو حاف م كلم ابيض عرف كَل ايست انبي اول” ]جر غش للف لؤعت ان ىرئتل اناني
 0 هميم ا اننا ماكو ثئالماكمقَعَكل
 عراف هر كام مج ضل هر تيت ذب تضااز اكان اير خلا انخ اليلشلوم ثا لعالل نظن

 ا اب عقال ريماس اسنان زنط اب توم تدك تهكر اذ يوما اكيصننو
 هيتنل ادْعَن مايأة ملول انة امون مدقهن انللور وزعم ويومَي قال امؤيو موميثيؤ للبت موصل انته دعا

 وشرلا مثل انفاس ومووُمش نلف وفن م وبل بح ام امل انام يعن رتبصحلا موبومصبل اهنمل اهياع فبل ثلف

 انصأ اون مزهراشملا بِي ذا د لوقا م [ اثات ل مجتوزعمش الوعل كلذ لون اون كيبل ها انا اف انش وزع موب

 يت انضل اماتهطناناوفل رمل كر .رلاذل هاذا تبطل علوا نوي اشم مطاوع ادظفد
 تلا ارنب !هنيمز اوت رام اشم فانت تيكعلا انه نم اطول اوت قط اذايفب كوين اذشسل ازا يماومتلا

 افاتلال ما ءرفتل لف انصل غترمنيفكا بيتنا ماي ملزم تلا الو ؤوصلا نط شع
 واعر مز اوني دخ أحكراا هنفرازيالا فطيمي ادهم مز نال الطمي هلك هلي
 لاف زو يك يللا مهب وقلامؤكلثامو خلاف مانا اش لانا دمع هشورعنل الان ثا ربعي

 نال ا فرطلا اعموُمي كم ع يحسم قي مرارا 01١1

 ثق اننيلا ب هئالئتتاذا اهزلقانشب تلافي عد [ميرلغ الا|رقكاذإلاغنناو قطاف اه اسنان
 هنن ال دانسات مالو ياها !الالروعالن

 موصورسلاو اقيوهو اماض عب صو الرعب وزورحوب الو ويل كلل ذوضيال: لاذ كك جرن كج رتل امو لعد عاق وخ

 يدل السلف زمانا سوتلوز لوي لل عائل شمل ودع راج زعيشلا كسب ننيزسو

 ونصرعز فكل زن
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 جوا ذا شبس مصب منال ونس ان وجتبلف كلذرأ ارتفع بو هيتس موتو مولا

 يدوس الا تلشل و مشبب ايكشان دا ضب عزا نزع زعدز فعن زوم بلس

 روان اجي! بحاول افا زع هدام قرب يونج اعجاب لجميل وجي

 اع انتشال خاج اكل سود مني فايس طوول اءاهنح فريال لدا وسوبر اناس

 2000 ان ضو وك سي ليزك فاني نع اقرت
 0 0 سو عسب 00-- فلا هول و ياوأ| ان

 تس اونا انش 6 نر يحس 9 ن1 6 تلف مايالانتلثلا اوشن ا

 قل إنال اوصل اكس لرك وعسل ملف لوتت ك1 انءلل اولا تفل انكذاتي كايافرغ الام اكراريتنعاثأ

 ررد اسئلو فاك ال

 موصل ظللذ اف امل انزع وير ل امويو مسرتوزلالطل ان ءاودانعيلل افخامل لفصل تلعجل اسال اف 14 مرا 3

 00 نإ قنا اوصل اننا ّئ اان لات دنعلات كلوا ل اعللذ دغيريفودو تبسة ونص “مز 5 1 ١

 كمان هاا ايا ل اند حاب ونسيالئبتشولكمايأ اياكنم تاعدانإل َتورماسَول اا النمشا 1 تالت 5 0 30 0

 نيتاوفضو رغد اجرب دل ايمي امن نول 21 نبه اغلا هو هذ روما

 يدب ردسعل نادل نيج عدل الان العش العد غاتي نازح ف ءل لربازعو ات نانسي ا

 اني انباع مزعل لعنم تلف لبد كن كثره ءلطالإبافاطتجستاه.ةيوخنكرتيكمفزتنلا | ل

 انبنال لطم مياه نلؤتشبلانابدح فلنا !لمش ليش ع التل اسلاك اكتزنارعن اقلب ]عوزلخر هود ارب هدام اعلا نم رم

 نيود بيان: كنب ثيدقيكو زل هاجت 3 انتا همؤ ب تخ كت بقتل دالل اه قرم م 7 000

 ا 0 هسيساصراع انيلغنر نايل راكم لعن يعل هيبع رمل 0

 لك ران ابرك انرمجسم تم لبدب ثيدهكد نوديذّزي اصراذا لستة كم »نإ ايوصي :

 در نموا حن البس ان كلذز ا "نانو ماراثلم ؤتشي كباو منافس رك /عتمتنعللاني كيلابتكم ا

 اييح سوس ا لفل ات سَ َْو اه انصدم كيررشوزكاايا اميانومءايا اتا اف تلذ

 /5كخالجو اذ داتا نالشل هيلع الوععذد 701 انيهاندلبأ ًاتلاااكنمز اب نا اكد اناكز

 وطداثن نكن ةزي ذل ءاهقش كيا انااا طور موو اهو قطف ماادنم اسوق

 حض ءايالارثلقلا كهوتت زراف نان دغب نمزيمؤم انشو ءاماضومتص ارغنل الياور انام ااا ثلذل اثم

 اتت اهءاضا شن ناوي بتل اروفلقل لوشن قلها خخ اير مع تسوس

 ُ ااننل للجن اوعاءد لامي اعوعل اذ كري ليد ططْر نيلي دبشعب ماَسَوُل اجلك التمن ا انقلش ام ياو اومطي نارلز و بخ الو ا

 ظ اد 0 نادكجبا اخاف ءاناذنل ما يصل تمد لاك كرش ككامأي اجت افاومؤضلال اللون ماناسانل اف ىدانينو ١

لهل عي نلت اساذ اومانالا بسلا اًنضراه لل مجَت اذانءامةن]ننتملابز اق طل اذ ةاهاطرةب
 اوضنو 

 8 ذ يل لوعدخسم بي حاكللا] اهلطداو] ضايق ىذنلا ندي ف انضئلرت) ةلعرنلم | ا

 ْ اتيان ان: لؤقي ناك مياايعْن انزع ادنعيي عر امتنا عيولكنارع |

 ْ يا ضابط جوع يال وشال نعد جن تمس ذ اج كلذ اهيا ايا

 امين -27 مل نذ اثم دل امايامطبط عمو رلةزلا موب مقوم ونوم ميزو قتجافماتما شلش مايص 0

 نع كييف تونا ب انج الجت نول انامتنلإ يتجاوب '

 ا دسولا نا هيلي تست تيا معا :
 ا ةانعزمها الكرت ممم انمي

 يعرف نكن

 | كدا 107 ل

 ني امد |
 كو رس هبا

 00 ١

 دا كلا .تدقم نيب ْ
 هل | لا تكن مش ل

 زلات اج كرار مالك

 1 ىلع نعانلا ءال

 | طخ نما ماس يع
 مدرصا عطل 0



 هاا لاما

 ل

 امد دتصللز :
-. 

 وه اويلغَدانإل تاهل انتفع موبو ريو ل اموبو م وسيول المم| ل .!ليومض ل انك ثمزكل عمت لخر

 انتا المرلسا

 ازا مايا ةعبالامونلاو ورغد دّصلا لام ُنَدَصل افاوظ

 ماهل عدل ال امنه ارز ملا رعب ازع

 :خح ارب

 ناعوج راكم

 ةئاعتاهلهان كابس 0

 0-0 .دعب عوجر ا لىاد نصل العيال هني اف

 كارلا منال تضل اكعوخرلا تصل سو 0 قتل ماتازعشل اثلامؤيلال هبي ذاي كارلا

 1 ا
 ونضيف اكران ادعنكملاياف ماكل هان نال انخئلف ما قلاكنم

 ص ”مقادجع ف ندوب نعي نول زج ز عنخ ب بس قع لو ميلف يلع مقب نا امج اناناهنت جمل اذكع

| 
 ل

 يقين مكين اهذكب ا سس تاذاف ل اف قتل اءاياطعرشج ن ليجبفي
 8 نموحو وال نتا اق ل اخ

 انصا مز غز عربا, تزةدحال ع تسب: زل لعدمإن امد إ:سئئح اء( ؤلخنممب انتل فعالا ثلا
 1 اب كاقا ف تغزو الاب تلإ ض الوان ركل نم "ورسم افالتاعتل اه اهتزت نع

 :ومياد وهل انرمتل او وصب افك لاك

 سا اكل يوسع حد

 « ضَسل ف! يزشاو زوزو وكضي

 ف تبهذو نازلي عاطل
 مايالانلثلا !ث تنام داع هياوعدل اَسلاقرعيطب يب لزعين انهن | يسمو رم ف نع رك اد تعز | ٠
 اولخو ني متنانطاذاغمدالينها معمر اركي مشب نال لب رك جوف ال ا

 ضل احرك همت اعضول !ثودشل الاهل اهلي هازه وطين كوكا اوأإ

 | ال انتممو ف ءاذتب ا اضن ف

 00 1 لا
2-0 

 ه0 668 مم

 كيل

 ايو اكره أدهم لها هتك

 اةنلقا اضن اناث هلا غصن نع احازبةخ سمي اهملطم فاتت يرسخ

 الي يضخ اصاقنا دب
 ا ١

 هنيه كنعكم اب ان

 طل اه نعهتملا

 هلك أي ماكادبس

 5 0 وهن ر جوخ نمنع تن عاانو امو موصي نر ا ] ناؤرعمزيوزب زل امون م اصف ته لول واعنم زي ىزلا

 رحال انوع مووت وال مب احن كه لرسيل انس يوتا مع دق حرش اصل ا. شل راياعرس ار عود

 .قاتمملا انشاذا اوني دمع الس الا إل عزيريكط نع زغزايلو نبل نعدخ الين بتي مو ةءرم قشنلا

 قاهمشيلخل اهالي لح اقي لن اظذاعباننيماياةشلثزكيمتيطحاف ماناشلئ اختص اند ظض كالا مويلايشم جاجا
 ميزي اءانس نان اميل ناك نيون هل لَح ا ثائباشش ما ةثعانص له[ مرئافاانرأللا
 انى ارعوسوم تيب قبولا هنالك لذككن اكان انزع مومو ةيؤرملا

 مور هيلا مقيق مقيايدزلا مؤيلقماناةتلثوتجبل حده ض كيل نوزع م

 اما ينيب مانا خبث ايل مايا ل ئتسنزكلم نع مؤيالوزي لا مزجومضب المل اظ مانا فلم عصزنان
 انلتزةرسلا 20 اناف والنت لعلمك وددإ ضالا)يرتمول ارح اومن لعزتس لا

 اوسخ اهزتوباهتال لتقنين نوزع مون اهرانام اس ناو لافلشلا اهيلءامغ احلازع ةجرعااعل نوع
 ١ فطن كلفني شو هن املس اكن وتل اف انوش رين تو يلاف قلو ١

 ص تن بانل انن ند ال عب اكل للغات لاول انه غالءلماؤ وغلاف وصولا

 00 يال ل 0 ادار وعلا امرك انجز بنما

 سارعو امه مرر لها غ قش ام اثنا ءاشن انا افون

 اص كان العش 1 ص 21101 تضب زحلا ماج هيجل ل اههفعز ان امص نك

 2 اف ماين :ليمضيلف يدش ني لذاتمم ن واير الع لع الصم الوسرل اف

 وا و اراوزكمماقملنا كتاترلها ةناونطلاف 0 اور دكيماردغل ءاضر سلا اغب ماسُملناكو كلد"

 ب انش خا ونثو الهال اوميسر دقي مامي تلال فاعلا

 ل 0 10 و
535 5 72 01 1 



 اتضْوِمَنلَع لع ل را لل اهنعوضقي نتا قلعأم !الازبتلاءو تنالق ملفا ا 7
 سرس 26 1

 عيلان هوا وت ناو ريم 5: تشل !اتضدصَت لاول يدم | 07 اسير -

 ا
 ماشا او دلبشم وعين ه١ رع حارب زين نجع اعلا ! أو ضن اط اطرد انشم نم 3 ؛ه

 ديوك ا انانان :!ر! دنا با لكن ارم لتعز عزت م

 لشكر ا تع طم ثمن ههنا ناو ف 1 قل, [ث نا :امعللا 2

 0 ل ا

 1 0 7 7 ا 1 0 .

 1 نا ' ل“ - جاو 1 ّ
 ا ل 5 1 5 0 5 1 ً 3

 520005 هيي ةئاؤط كل وت نلح هل ! امش الصوب الشلل اما ع

 9 مئاناذإإ مالزاعيوخرل ادب نط لفاجج انيصد اد حن يمان لذ اعنءاننن اسملضا عطانا الكل جون اب
 ناار َس ان خاف مايانتللا ضن كهل نكد خللا ورمل عت خر عاشسإ ااه اياعش 0000

5-5 

 تا
008 

 أ
-]! 

 ١

1 
! 

 ٌقكوللانط نومحموضتلت

 ا اذ انك هدأ دياي مويزجلاوث]تورل ادي حا[ هالو سد ن أك دمي ل الحد ادع اءن د بنعيرفللا 1

 نيكل ونبو 0-2 اهجاطمب د اءاولطاخلا هل مممزكم ذهل ماوتء اج نفدلا وعدنان فاح دنمول اد 1 الاغا

 | ٍ طبل انيلمزع 21 لقزمدخاغتع قييجتلو زعل ان يلوخُ واهي رشي أ رن اكتالع

 ظ 1 ل ل 6-5 لاك +

 ا
ْ ٠ 

 ١ كر لوجود او اوعشزممصقي نإ! لجعل ابل اريج ون عزحت زعل زعرتجزعتم أكد انيق ارسل

 متم "انا اوتعت : لطم هزلكنا ةز قفل [لغ رص وأ اهبرشأ كونج ملا ينل« |

 قا دول | واعد تاما سوو مضل طومر لت يجي عشز متم ن ل هجإ اهتلززع |

 و طر ار عرب زي نوعي اج 7-2 مرتع جات :ا جيرمان نعشلشلا لة وعش ]غو كنان اىددد دمي

 ناثيتعماومش دملاذاعز اج ةاعاشم ناشف ءادت ناف ويسمح ناةئ العشم دنع ةرازعراغ ْ

 نعؤورجا كبي ني[ نّيعشتلا كود ا انم ورفع اهيا اورج تس ا تلق 18
 نرازعوسوم 6 مالم اذ كوكصمن 0 لا ْن ارحل طع) اهلل السابع انعم يل ظ

 احا تبرد 9 نزع يار و قلبت خ وفين دسار اهات دهس اد دعم لرعرل جريح ظ

 حرص زعبل اخير فهذا راج زاجل جل كت دنع تدهس ناوتالئل البوست ناغل نول عزم عيزب نتاع

 هليل اضقعاذا مهربع وبل ايل او الن نب اتشهزخرمتتنل فجر تسنح ا سمن ,ناحصقج خت ذاهل حول انش ظ
 انط ىو جوضت اهي عنفلانؤدؤ جاز علان اعداد قطلاشع جو ندنوزملاو [غافدلا

 تيثل اسز انيلخن اع ادعد ل عطا انلاراغزكتتد نةدشءزعدعس نوع 6 مب عمل ل يعشن ناي عملا ظ

 ؟تالنمؤلا جي واجمل قيالع يل افي امش ل تاناهلبت جرم ن اكن ناك يزاول اع د قبال وو تار خل ا

 دخل ننال لعن لت جازت (5 :لع كح غاي حك ون اونلق الم لوقي هان اكونوا امسي كني ل اذ
 7 دجال ئغشن فان اوت نل افن ىف نبل قر خ عاعؤهومزعب نهتم تلوج هع ثلا سال بعانا 4

 َل انريتسب لزب ءاربازع كال ارعوسوم اسس نانذالادلع دامو ناكل اوه ل اوزمهفن 0 ةلجورشا انآ

 بس اعيد ياعلي ا ةمطالا خلت او الاى نت زلنا ةفاعز انج لالش اهضابانلاس 2

 32 ا عر اخ" نليز وخز دع نات ل وغانا لش 00 لانو لعدازجنوعر يخجل ازباوخنغ

 | كلما اباايإ ا هةنزءازن نيج تحلو ل لضل لا 5 ! ا طاطا جولان
 اشيل : ارم ال6 دنا ناجع اينب تاقاككت حي اناس لاو ناكل اذن ان ر ىفلكامخ نشل ملط

1١١ 
 آمص



 قري

: 2 
 ىو. ةكل 2-0 ال :

 اع نار بيرت يااا قارنا
 ظ تمن رطلاىفونرلان |.( فها ذا ال لزج ]تلفون ننال 0 ع عم

 لع الادبم للا هربا 7 سلا ب سطلازطكسا

 0 رو حاضملا 3# امضي ابدهقعدج ئا اور مكلاب تييرسا هتجل افينكياثلاونل مل يوما داي 1
 | تاس نما صشنللارع نبا

 0 0 3 ب ع ١ اول داش اور امتار ضعونجزتن اكان كامل اف ثقل

 3 ا 7“ 2 كار امن اوه مدان ايوا ومالا سك انا ! السني 2

 34 0 5 00 ابطل كش اوزسول ثمنا نذل اف لابو تن قرلاواذلطن جول او تدل
 - - . را

 | نإ 5 0 كيان ةئلض ثنلل هته غد الطيالاولبالاغلن د افظألاثير اكل رصين اذ اءانضف دنا ءاليخ مرات
 0000 ملكش اننا :.1 لزمن امل اكلآ اطمخب ان وشم نان ممالك نإ طز الار اننخ اوفو ترك انونيز اا در ناولا ْ

 : 3 غمؤرخا نكن قش المل هر افك لذ ناك بيط مالكم كددل ب نظن كم تلخد اذا: ويم ”ااكب ك.ءاحل |

 | تضا(5 نريم رؤس ةيحالاو الناب شاك انااا دعا وأ

 10 اتي لاط تدعم ل نرش ا العا
 ةرشاكمل ناكومس ار ئاجزمز اعور هلأ هدر نر لع حزحاتل اونو عشلا جز نقيل كد لعفس ادنعوا

 هليل افغدكتوغش رمد! نعني صول لا ةئادنع دبع ناكل ول اهرنصب لركن اضن اهي زهئلا مود

 مثلا ادبع و كلل كلو لاخي لخن نتن انلض انهن لاشنملا رج طربا نيل هس نع تملا كمال اوم وقلي ن١

 3 ملأ اعف جر عيتهز انت ايغر عوج دز اعت ملتصق ان ضلحب ن ليتر طيح تايد نال قلل

 نا ةدالؤعزرجرع ول يسايز عع تت جار نتن أكن يسن غب نواف اخد ل انت لع زع
 قايل هين العش ادنع دورا لغم [نولمز ارحب الرس وَ اعتملن 5 اخاف رمالسد نا

 بماذا لذلك هادنع ف لعدبز نر ئيفانع نينه ز وقنا خزتع شلبي نع يع كلذ ناثرشاد وع

 كباب اعزب غداة دنجنزاففم بي كراع وح افظاماءهرستغاو كاد واحات كنيحضا

 5 ام هد هللالور انبسط جلع ضل: 1 هتيم اكعد ٍلَصْس الوسال اهل انو تلاع

 وم !متاك هه الص الوسمي ل لماع مادتعم قلع اجرغسعو 4-7

 هنعسب 0 همنا عاش طلع اع انلئلاسل اف تب جزر ل ]اجلا

 راف فلخنز قامت .طضونل ان اؤلمز عند اذاد زيوت عمت لانا شل العن التحمل عر منبت اوف نع

 مي ازجلعش الّصْش الوصال اهدرعن انولعلا اهمالوسنلا ممل لعل اهب اولَحْ رماد اضل خرز ىيحتلا

 فَكهالْوسَر رسب مع ملل اففريَصْملِلَو م لوسر هه نيتطإل حاملا انو عل فل ان

 قات ارض ْؤْمب انلْخَد كامل عم ادنع فالكل ل اةايضنل لناس نعز اوشه ريض علا دل ا

 مولاي نمد لعمنإ لليل لع جر سوم اردلعش ال صهس لوس َن اة ئاحإل اذن

 اونو طخاةلل ل 3 ل ضي نافل هال امج زعم نبع

 اص ختان دا 0-0 0 0 3 7

 ظ ظ ا ظ ظ |



 كان ايل كتنطل اش 0 ناش : ارز حل المد دم ان اموت

 2-5 نائشار تاكل فعن يرصسضولا مويا لسن .انزمد اواو اوال كل ل نقاط نزع
 تاتباواكوثعلف هبانساغعنل لولوه 0 انمالك جاوب اءم اهم ثيل از مالا دالكا لت! مذ دام تلماطككلفلاوانا

 0 يي ل وسو هيو اج . اخاللخ اما يع كلل اذ
 "ل ااعم ل ممل خم

 دعبل هدد كي را ال اول مشت "اج خان نملك ن لخ اق طتعجاومتمانا منو كحارز ارنا

 ني أك رطل :ااغوم نضل ذل كر الميسب ايي[ ت ومدن لطم كا ذنفر كد تروس
 لاش نات اننلاالاغ 0 اها انسن يؤلمنا ننال كالت ممن ابللاتلؤ اغريسلعأ| | دلو نشا

 نع [> ب انط خيرت طغاشا مؤاكدتلتل اذجؤلماناس او طخي نمل نلت اىنعاباانلاسل ايو ردو نع | درت رع رارلا_اخالا

 ٍبقيتمما انا يقتل نيرون تاز وا عمال !ءاك دعم زد دونزجوطتمزت لقرجا || 22 هير ىصالا ابك عارم
 ةلازن كت لعل كيطريرحا وعقل ملكا تم امنت نصيف عك يل دان لن ادمن مولع جام كل افا ايطوانوا كد نع

 هن تلزم 00 و ردع ط وه مازال ع ب يطل كنلإ اناانج ىذا تياغ ثيدح اها ١

 تالهبتطن انا ةلعرفالتعش اوس تر كلج ساعت ال شستل انهن ]لمت ادتع ةلوكر اء زيا رعبل انضض نترخيلحم ا
 ور يا الملل ابرار دمضنمل العم اضل لوس نبات ل تخل دون

 لاظزابوتطنم نكتفي وعل زعبتاسملا تتطلاوءانتلا وتلك لاير عر زاب شالض إل لاتتلات / 1 :

 ع | اشنلا يكل عت مرا اهنا ينيب! وطوال انف ماي جراي اوله ل مضت نبع ابطل 2 2

 | مالكش دنع لعب زم عرعر اع نيزيجرع موج اعدل هس وما 2 00 0 7

 سهاد كلي ل! اعل ارعر شل د يعزع حسم تيطلاواشنل النكت كسا ثفلحاذ كلتا لغال ان |

 نا الكا دل كتطل مانيش تش نيم م اهراس هكتوكحم ول تعلم بيلا ب اخ :
 0 ١ (ج لوقحل دم مالك سا
 تيان داب الناطاستناعتل يجلي هاف امال تزن فوغا 03 0 9

 جالو مان اني 7 بخلق اهفطنللا انام متناالاف اكل غجف جو سوه اكووزءذ الَضلووف انوشعم | 2 ل نإ د هر / ١

 | لع بس نطل برمته تونا !نخالاطازلاذيام اجيك نقال | انصأ ا ع سا
 عينا +1 طوني ضقوف وو د أس اري نعزي برعم |امجرعءىنتلا أ وج

 0 يق. زراواهشلاب ذيب توطب خالل اهنا يخت !ذاحو اان وي حلا

 ال ذزنالر ايل اناو احا نت ”انللو وهن إإ شل بلع هق ادتع ىذكلا "ل اننتإليرذ لح هير وعر اوفنم | ال 01 0 7

 5 اهل اضننظتءان تا لو هود انت لنيجب جند لم لنج ار ىلا تنال نقلنا تصاب 0 : 3 3 ١
 كان غلف اذن لاول سال ا جن ةئاطمل لانا عاماجز ايمن اةئيلغانلت :إ |[ ا 50
 | وضعت 5 زن اوفسهزجترشح ا بسم الخ ابر اص اللوفع] تيار لك و !'.ءاد لزج ا ]هنت الث اهلك نم 4 7 00

 ا انعام انذولع حس طعي الل انو لح جذوع شم ابكت ازعبامتف اًعتنتمَن اكزخد طعس نب عب نع 7 9 24 يق "1

 ْ بلت ناكني نالت ل هن ناكد ننال وكن اي اا هيما 0 / 12 0

 0 هع تنازع ملا ننيعا هوس بالاكل ل ين زم هيض 6م لإ ىو 7

 ىلع علامه اذا انا دبع ةداعنن امه ادار تابخمال لزب هن افلم [ساللاننءانلا 8 0

 لا ةاغرلو لكلظشا ةقللا تاون امتد ةثيبلار ا :

 طنا ماتخاطحال اغيل وا هينا انوع انودع تاتا

١ 

 سصحسي يب بي يبي بيب, _ بي يي م مسد يحس سي ِيا-ِب-إبب سس ساب ص سيلا شسسسسسمسلسسلاا ةاسييييسيتللا



 ا 1 كم ]و 9 1

 را
2 

 لابعع بنان لع كم د ايحالزبؤ جيون نإنف قارا يل اكماحاف ديت انين ال جال ظنا ىلبانلجا
 اًنهتن كو ل اْثيبلادد زن إله ءْؤ تنطر صيف بليس !ؤاعر جيذ عر انا ل مزعل ايل اهدي ادن ع ىل لزع جرعألا

 دش ناز وع شيطم بل ال ان! ضو ك تلا كاز لسا ملكي زحل اءضي نازحين ارك مو كم يل رغم ناكناوالغ
 3 7 ا مل كمل اش نار طم كال لو خ خر تر 500

 نيو الورنل وشو ذهل مزيتيلاد نين متشلل عج اهلشن ياعش اتعب لعدم 6 1

 ًانصأ| علها اطفود اجنعنط سيرلشم لتراب ءةهادنع جاز عيل ازز فن غم ذ اطعم ا بست كلذ
 اهل اداْيل ندافل اددرقمل اء ضؤمال طل مذ ضل األ اندسيل ادمْمم ل لعن اسنان !العش اربع ازع

 نص داو عز زماله لقول ادنعز تف 2-5 ناقل ادهرمملا رسل عنمتل از لوعملا اونو عمزلجء اوال

 ”ماا جدت هدد ارنع ايلغُممل ازاجر وطن عربى لنلجتع بيبر اوءل يلا اذ نمط لعل اس ناي

 نه طعما الدنل اس انر اخون ام و نعناوغصز عويس تمي نبل دوز وجوجل هؤمنقل ا! باللوم

 ص عا سالب كي نعتاوغنمزتينخ سي هان ناب هرتسل لات هلت ل ان الا مؤ ىلازوت ثيل
 ضال | كنا د خا ازم اخ كلذ ]مي تا اما ات عيرغنل ا موب ىل انيبلا رايز روت ن وسابالل انإ تل ليلتها بع

 مكاعش ادعو لعيلجلا كي تذل لزج دع هسسسب هزا|زنل ازم عني ضا عضو رعفاخدح ثو حزنا جوي
 كبح اطاكننل !يزينالنكا قزم ام اال بخ د قت نزخا اميل ل اماني ادذز اود لجرعدل ََّ 3

 ناىلانئبلاءز از ثنا لاب نزار العشا بعز نزاع كي ضل اندانل لل قنيييل افانلح

 ل نما عرعج ازين ع) همس نة زغرمس اسي بيلا اشنل ليزغتالكناالا يشن !مان بتم نل
 مي كسا: ضو اكأذ | ءمضيالل ا ب دي

 «ويصتسم# يس ب تي ما
 : ازال تنل جل اتم اوال يلين سال بوم كسب المل يل
 . ا امض ا عب عش ادع جو ؤم ثي داقزاتاءتاوهصزعن ايلا كيبل اردزام

 "كيلا نفر يلدا انانوثم ثجوبام ثادج مانزل انتل ذ زج حاز زن ل فر ةنيددابلل اللا لنفي
 يدون الماضي مايزمهرإزال) تنل عل واش يق مصرا انانلاسل انو ل هراون نر جرببشملا بسعب

 ملال اع اشللتشل ا ةنادنعابانل ان انامل ناز مزعمجعر واطي زج اسس ءوضولخر مقوم

 قلاع تعم اطؤموالالخزيالا هس ذبول 1 اقريكامل ا نب اطإل ور وطول وت بنل ان ةنانإمعل ا

 بزيال ولعت انعم دك( لالخ ثبارفهردص نودب_خاذانشاب ةلكل تين ىلا ننمهضتنم و | ايم طتكذالاد |
 نينه ودار اذظإ هل ثتغا كلئاو اغا ناخب الع طبع بيز رع عذانش ندع زج عنيد جسوم | 0

 ع هيدا تم زكم قمم وبث عنص ايكإ خف اوبس قطو ثْيِبلادذو كمداش |
 عن لوين ندلمي نيدرت نانا ذل اراشقبلا مغ تا ضيالغ قل غش ن اندذ ل ازرخلامؤي ثياب ىف

 ا [سودل نآس هركه ع يعإ ممل نان جيم: طعن فول امو ثيل انيلا دانه ناوضملل عسومد قب
 َكِنَبنْيبل اكد ليدل اهدنا ق اميل جاجيونمجرت ناو ون خطفت ن1 ندب فقام اليل لفل العشم
 ' ااَنَع دعا يي بيصادتستولا |

 ع

«7 

0 

 يخي

 | تيلائانانان اك ِللتدن



 لمرة 1

 اسس ايدل 0000 اننلاإل تالق تيا تطاشت ل 2 اف 5 ِِ

 اتاخج هددت انشالا كرتين نك تل ان اناؤط تضر ا نزيل جس 2

 تبيها داو اهيل انوي ءرهرو فاو ويل عاجنمت وجت دلل لَعَس اربع هارعز يع زبد جنح | راسين ا

 | يطبلفل |تغس لوين علل لع ش ادتعابكنلاسل ئرانلاداخن عفريت ذعر تجزع نان قعد جر عا 1 ل نظل, ثلا
 لت وفد افسلا بي اي النعش ح ا هي اشتلفا وطول وليل ربا هارملاثق اطادا |
 "كل جانو تقف ةوم اناناس قم هلع انتفاعز ين دبتت تل افاطخاكتل فخ اال اق و راخالاف 5

 ' حشو نخر هنن نع يم < ْولَصَو وح اضل !:اغل لع نال اعنتلا الخأ 0 قر تياعبوولا

 الاس يظ ازمه انس جل نار ] ع تادله ال خللا تنل ارت: سانل لع يزعتسازهنالفل نإ كلام .ةاوزلا |
 ا ون انوا منالعزاالمتاوالماشنل ف ناطامجو فاذاننافيتساةيدتلاط ناتاشا ةرعناطو لصف ١

 | يضاف :اواجذاطَم احتل لناوكولا رءنادملاو طلع هلل اطهر امنعداشتلا ءممزءاشلافاؤطران | يامل مو عادولا

 نسج عع هز صلع ناني ش هال دعرعوسؤم سم كرات ل نادال ]وطن وان ومش الضيف مال 0 را
 طب زبن عربزجا مءاخاوتم نا تتاكد مانام ىلا اونو ءار ىف عانولفاولزيرس الهش ل االول اف جس 2 0 : بور وسل ا
 0 000 'ءاهيلعمبل انا شنل لف اوم ملعاوت ربك ]اخضر يتلا ادداتر ف اع تالا تو دلك

 01 راب اوتيل ةةرغخا تل ابق ة2/ااكيم ديس 7 ارمالاب ص اصح
 الإ انباع وا كيوطشيزب تنال ةسيرفملا ف ا 0

 ,لغالا عتق ووجدوا كيا تعاذلشانالاف ذا اولها 7 ا

 طش اد بع نعد جزاكي اونسمز وتل تف بِي يبل يوطبق :اذل ا .ان عمنا كجوضتي ندا ا 1 0 ل 1
 2ه2ذ21110100 ني يحاعتلإ انريوخزيمفاتلا : 0 1

 2 لن ناوفصي هل انضيزعتز حلا بسب نضر ةزاوطلاو ينم قر ودب اياد ايات كغ او نعي وضقي ن عضالفاج مان -8 2 7

 اطل نفاخ نزل اذيكو ادم يشن يل لال اّمومز اكن اورنج وضقب ناز اخراج كيج ىتن دة رجعم 0 -َ 7

 72 ا1ع ناا كلل ناك يجند خرم وتل اركشأ اذا ايدينتتؤه هكا اجب ننإ سلا 2 لوو

 راهترب وعل اضخْرجْلَع بي ر اهتزاز ولع از عزلحلا تست 7 نالها طا نلعب ككل شمال يغياجا اًنصأ , 07

 هنتاي ةيمالين الفون اند ناطيؤإ بيل ةلف الاي يح اثنا يسم للا ْ 8

 مسمي هبل ااززشا ا اكعوجتل الكر دهني ماذا ننال: الكرام“ 1

 فلدينا وسوم اء تن الل وكل انإَوح اتنااولمونغر ىلا انس لاغتصاب لع 1 | 00

 | تارعا كديلع دنع نعطاباشلا ايتزعو اد صب ”قادصنعيابعَس ورع تبن منع نوطب رمد ايد اقددني إن نأ 9 3

 اكضزباغن اني نبت زغرجا عت 2 : ما فتم اراء اهي شي يلعل غل لل امج ال اناره نوط نالوا 00

 رسلان اد اطفوطل نال يتجول جز مولا : زراءافّضصل او ينمل ووطن نيل ةلل لع ل الع هم امج نان اسال مولي لرع

 ديجاو اعدل غو ةفاوطن ني رطل: ومزم اهعجتش عاهل تيل روز ءاوتب ان تتار عيب تان يبلاذز 3 0 ١

 فب نات تنك دان او زل تطال جير انج لفي طف زن لاح ازعل
 وطضن ل نري اخ اذعم ماش الولضال انض) نال ل نو نع دكر ةزالزعانلتا أ ترا

 0 د ع تو دوم اناطءوبلالشنلاةلمرعنا سس شئ لانناثنلا| | ١

 كانو[ تت دايز لش مز إغأ عوز عيعفانابب اا د لا اس 1 لآ
 2 ل يملا معسل 2 2 دوب لاو مك سو مس  ةسحسك# 0



 قربنا لعدن فارع يججهازعطمزعدارلا كي اوجةدفد خلان سار فد يعاد
 33و هي شل العدازاذاءاننل ليرة نامل هنعن وطير انسان جرخم فضا [سداذاذال ةءانشل اناوط

 ءاتلااوج بت عقاؤنَيكع فزابخال انسفمنق ناني نالها نال ناك هاا فاؤط كتم
 كيس اهتدامال نال ناوطل ال ءانقل نايتاماب ىف عي انانصائينم بابو باثلا اذه نار انخاعنإ
 دلال اذذ ليج نعرنعيازب هيدتلتلا بياكض ياي ماذا كك سان انين
 هيلع لس هللالوسوَنإ اممتايسان نوكين اال اغنيال ل لقلب نال ف ثينبلادوز لجل ازعبا تلال شاد تعا
 اًشاوكوب لف ىندا ناطق فاح ممضعب ل اكويذا نإ بت تلح لدا لوما مضت افلا مكرم افا هاما مس أذ

 نامي بجيجل ادع عوبؤم بيب جرعال اسر رلاو لع ؤَصل اذف هؤمدتالا ءورخؤن نا لس مله ف

 خالفوا كاذل رطنزبل نعله يزعت ملا | اثل اذ الن الكيل طا لمَش اربح ل ازع
 ملائم َصْش الور نال انف زاب ناين احترف متجر انرانص/رمالجد دا كلا ذغ كحيل لرايلع
 قييم يذن نالئمائفاحت ى رند مائي ذهتلا لوُسَراباولافَنيماشل ازعضي امم! موي ناخذ لس

 ول اوهِلَعْساٍَصْس السر اقف هومدمالاءدرخؤب 4 وندي امثال هؤرخاال اهودقي نا عج باف قش

 | دانوحوم جين اول جر فانا لارعراغنبا كي نكتإوفص نكن اعلا اك جرالعرالا
 ياعانجر عى الغلا زمن ونقدم زعم أك هنءازجادورااللانذمزكم تت كيلا
 البرميل اهنعز وسوم بي حتا زلحلابةبتملا فتؤلغا ليتل عاطتل كرها
 ندوميال ئتلمرنبلَنمابالل نوبي نالت هسارئلعل جين عدلا تلال للمس ادلع فارع ناني نب |

 ثراذاذاوومتراو ذو مدة انما لوح امان سن اسرع همخازعزي طنب ئيازجولبعزبا بتي
 لفن ةرايزلل فولي وطي رعقي دبس بال ل اكل ةلض اذا جزل اذ اما ماهل امال اًرعنسسو ئفاللة كلا
 مازلشر ىف مالتل العش اددَع نا عوصَب فارع اص ل ضفملا نيل انضف نبك حم '.تيؤفطكتيلسا

 نخاع دارس ازعاج وسع ارعةددلا انك قتلني ةونملاهرخش ]يوك تلج امسي اَعلا
 ون بنية دلع نانرلونبال كلذ نار اهوُهَدَّيلب نا ق ديل ادا ل مدذ مارح امتع نع
 رضايال كفل اثهركد زهقت حا زعتبع كك ءاشا تبر وزيهساكئلوف ضن ةحر ذبل ساد اللا ل صْوَعا
 فاؤلبزالاوتلا نكياللل ام يمس مةءانل لضاوط فاطم خيا اوط الطف كيل اداذ عئممال اذف كلم كن اع

 تئاّسلازجوبعنبازمدغس بي باو ن عناب تلا كاسل بتاللونلا وكبالل اظوشريلع كقفءانلا
 دوطفإكجر زعهنلاَسل انش اتم زمزربا فاض امن مرا قوس و نهناوفصسو نعيش اَو فورعم

 ةؤطسال اهي جنم ؤددقو ةةرااَرافَسل ابوي تبل لامة رام ذل ازين ج نإ ةءانتل لذاوطو وما

 فل هئازعوت كسا طنيَينهلاذ دل أي رتب العش اد ازعل قاما ةزشس عدن
 حباب ف رطيال لات جي اءلهاد اًعنقمَن اكل 1: تلاه هه ادع فال ل5 ل ايري ف!رلعْرصرفوب عرس

 اضن الجعياخاوط لواعلااةارملا حول اَءريمكلا نش [ليتبنلرسارآلل لوقي لشن العش ادم باسم لاخي
 فاول ابال ل امتلِل هش ادع نارا ول انعدانح هنو غنباكى رؤي |صور ءلشلا كك ىنماملا
 رحاب ائل اس لانا نّيضنانعناؤفص ىو نعنايشلا أك ىنمملا جنج نابض اذان ةاملاجربكلا يل

 !" اج لا ةزحيلا ن ل عْعركع ار عْنَحََحارَعَدِع اكفى اباد: انتل !ذاولب هيا ةورادافّسلابوثيلاب

 | دفعاع لذ يام
 11 5 -_ ١ 9 2 ب 1 ا ا 3- 5 ,

 ديرب عزم انِعا دي يق! دو نعدانسلا اذهب كك الل للقب نسال ةلهيغيغاذلاب ن إبق فاليوم نام ثافرع لا

 " ناد انؤإ لاقل

0 
 يلا تما ناد 4

 صم ملون اس 2
 قناالآ زينب ناد

 - ري م

 1 - ١

ْ 

١ 
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 / ناكزالاظ
 تار كنار 7
 يلح رع

 ازناكا لاين اكنسد
 د راكع نري
 ٌقاواراءالا م السا

 لك مارع ل ان
 | ملط هنعيملا هيعشس
 | نكياع عب ىلا

| 
 ا

 ا راما ر عوجرلان م 1
1 



 ل لو
 ١ دن | : (هاوترم ا

 ) -لناسامم
 1 ' 3 / 2 ثوم اوا

 هيوم لثوانموتوا مويبةم وز | فز عم ف نشرح ادقو ءانث اعمو) يلتزم تايلوس كان قلن لاو در نك
 اهناكزم الهتور تفاهم ارناف اول |ىلارطن يلف نالحاك هتعنم ئمزغ اذا ل فذ ضي رهضعب مج ضوولا طض اللا |

 ءاسنل لفاوط تبدورسل الطف ثمالظ مك كسانملا ةمفب ضف شاهدت دحن اخ ةورلا قافصلابككيبلابرطت# ضار كو ار احا

 اهلع نوه ادحاو كن اهيل هوه لاذاوكسان ضف تحال لذ كمن ل ا هن عرفتو ح نقيم ةموف كيل اك ا

 مملع ىدعسل كلذ ميريل ل قفا قفرلاءاهيلع يقينا ب فالق نادم ازفاعاهلكك سانا اهات نانم تت ول

 ثندعتسال ان ممل« كيو داطر ووعي ان يب اهكسانئىنطتو مطبوع اِلَعَتيح اور ارا لطم 0

 حاصل ادبعل إنعام نب سوم جري ناز ان عزيشح ا هيب ىتناعان هيلع هب نعتس إو اذ ا دعافرمالانالخإَع رسل معد تحس |

 ا رض ابك تعافم وخْعَمْح ةلهاورل نذ اقع خرب نأ اهعبنإريل ةزائ ليحاص ِنرماب الك ن إمصلل انلتلالع نكرم 0 0 ناو ْ

 نعال هسا امانا ل فنيطتين قنات اوفصنة يوب م) ذاته وعَمواومجيبن مفر أنطأ اهلعد ( دورنا ف عرج ١
 مثادازع جزع ناوفص سالرد هاما ل انىنملار جور جلف ةوملاو افشل [زتسلَو وطي خو جال هبل جلا 37 7 م ءاساضلا ١

 نموددعنب ]ع نقكحازعدتس_رين يبيض الكود علاعؤتننبذهتا هلع ثلاث هلش ثاشلالعا او اولي للاى

 لقول مول قءاشل لفاز دة امل لمد جراح دلحاق ورم اغلا ئارزوباا 4-5 : مي - ؤ
 انااا داهم مو اكرم عدْيِلا عدوبَو نوط نادكَمْىلاذاؤضنالارل اّيهتبالً ماناخ ْنإسابال لنك قسما جوخ ١ امل نعل نما اي ا | يا ب

 افاوطز منضرفف جيناملا ةرمصل اب تتم ةأرد ءاوعمنلاسل ايل اح اجا زعئب دال وح نكتاونُصْرجْوبوم بسب

 ل سما ”نا:ناخاذالاغْتمَو ذاث نار افاوطارضاوطقتن اهل لس اميل ثلا اننا

 يانإ هللو د كومو اهيل قفرت قب ل اذا ككل رمالكلمدافتسل لفاوطل انماهكش مدعكلد فدي دانس

 ودنا ترها و لاق ١
 ةناءلا شاكر العلا | 0
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 ته هالند هم دفو اكل ذوخا ءاوسايد ل اه فمما جور الف تاوطل الج تلال عرس اجازعب غلا نص ضرع نع 5 ا
 ضو نازل مدي عتق زعامالا انهن لا هئِلَعْادبعد زءلينجو تلال مشجع ازعةدانذ تركب هيب | ٠ ال مال 07“

 لجلَعْساد ع نازع | يجو رككى انعن اضف نادر َعْن إل انب تهم بي ثخاوان دق ناسايهال امك اف 8 0 ّ ١

 مالكي ةكهلخدي طم ازعهئلا ل ان سل اع دمح ل نع ةرارز ْنَع كمن رع اضف بار قدس انعتم أك هلع 00 0 |
 جاو _ بلع ادع ابا لاَس لام. اهعن بداح عَن اوفص نعني عَرْصإْرَءَءَلعلا 7 انك ورع 32 ا

 متلالعس | عن ازعرنعي نبارغن [معى دا ّنَعْنأ اوفص اسمن هرخاوا هلع ءاوسش اوله ل اقف هرخونو اذاؤطرجا ا 3 :

 | ندعم لاض نازكتخازعتع لكان ءاوسانه لا اجر تت د اذان عراع بومطسا بسب هلثم |[ 3 0

 لا هيدتي لامعا هناذ مدتياه فمع لرجال ةرانذ ن عرب رعل انف ناجع 1 200
 نيل كش ئل دلقف هتان ىلا اهات مما ئاذاد هس ننس لوب وك بج لاس || ذأ نود
 لاناولَصْرِبسح ان ءماناندثدت د أب همازسرلتلا اُهياَحرِمحن اعوام اذ انلجترل ازعل اف نسجل ءدا / 1
 كامن امال امهِلَء ني از هبءاسغن تانك دكت لو اش را نسمح  اهجيوزتن يحا كمت امل : 0

 هَل لَن ادني عوف اهريغام ا نرعيرفذا هما اهناب ثرهتشس اون يسن نب ثرذقدلوماراتلا لعن الت ( ' ل 4
 5 مان ولا لوم نا كلم أي هدا. نة يضلل اذه ثدادد
 انهن ثء ناخمال اقيرمتل ال ايل نسال اكراتلا هّيلَعَس! 570 اونصوزل اضننع زيدا بمب

 | تاوزاكم نم حر خر قو | لككشب كلغش نوكيناال اوم ثاوال!)آلاتلل نص نيالخلملل ادد 01

 وتل ا كْمامدَوفاوط لزرلذايشعدان ل جتْنَع كلاس لا اكان تان تالي

 0 وديع داح نعزي | رعر عازعد تس يسب هارعاطف ناكُوت3 علل اغلا وحول أواصل ال

 اا ا هنازط ا وعم اانا تلاع نتناونسم
ِ- 0 0 

 كا سا



 5 | كي لحرلا يح ما اهم

 | قصت 3 0 , -: نتخيل لنزت و

 نا ارلار ادعم

 هر 20 ا كرد ا اول منا م
 ّ رول ١" عراك نا ناالاو مال !'بس الف انتل افاوطوولا كفاوطن كغراذا ل اهسللَعَادِدعلارعدامينبازعّتاوفص نعوم

 ا د ةلاضنوَناوفصْنَعْزإسا بيب ىسوشب ثيد ناو ضيال ليلا اضض د جب ثحرخ نادك كمن ىف كاخش نو ١

 دافسسلا صفا نا لي رو ىنمالا عيشتالفر شمل اب وز نون خاذا ةئاتزلاف ل 57 تيد

 ملا رب تاي اورلان م لواومئبلعراو اجرلاجرخاذا لاكمال هل اربح رعي هي هلشب امن الع شادع ىلارع جادت

 لات امص ْنَعْنيسحلا بمن اطريخيصين لرمأب ا لغربلا افْضدْسَت اذا وعول ليلا ل فصال ةل بلل

 امم 0 لم يب م ,لاثأ
 كلر لال وان مايزع هيلع َن لال مول نكي هِسَسَو هتاوطّنمهض َناكىنْلا ناش سبح نكن اناقف ثائاذا دهّيِلَع ل انام كونت

 2 3 01 هرطا |[اضا بسن نائمنْرَعهَْع بتوموهدالاؤلال ئثنين لبحا اوان ل نماذرشبل لاماذه:ءامل شم

 ل اعلا | نعال إِلَعس اص ابا كل اسل ا ةيجان ُنرْفْمَج ىو نعن اكسمْنبا4ي نعن انس نبا عيددزنب بوق

 يل ديا | | ةةيسالس زرت ال هيخاريفنجب لعند تل 1 هملعل 0

 9 نت رقتا مجم مكب هي اتا ذااد الادني 58 5

 حيك /اع ام بيب قشور يلا نصند تونز جي نانا تهب ةةدص احصل سب الل رك يضاف |

 تالاف ليا ركنا تمارس قناة شالخر ات نضل وترا

 ينظاهنم جوتن ناي | | :ذاجاذ ىمنود من دوزبلجرلا اذ هما لَع ساد فازكمرخ امماود ءاخد جه ثيل !ثانن ْ 1 هنتطتاجا داو انف | | انبات اك فيل كاوا

 لتعص كالا اهل غل 5

 ا اض زوائفذكم مجزوم م باحلا ارازاذا لاهرْسِلللَعسادتع و ارعركحلا ّن ماهْن عن علازبا وي ثلشلا 1-3

 مك 2 وفل | هادبعابانلاسل اثق اكل ريل يضفل نب نَعنإ حلا بيهن يا وشالف ىنعل اب ناب مث مانغذكم وي

 0000 . ٠ ا اك سوني لجتل اني نا ةتيما قلاش يسوم اياكم ىلا ىل انة اياع

 كارلا لوازم 6 ديب ةزراذانكمركلذانماواخدنالل اك تلرايلَعشادئكع لا كو نع ءرخار صك نازك ننس انتج اعني
 م لانمي نمةليل تلج نَعْط ادع امارنل 0653 اكمساعل |ٌنيصْنعل |نعناوفصّ عنيا بب ماما

 دنعإلالْن ايل كراس ٌندعَس نَعَد انف هزوبع نقي نقرتت ازبةغْنءدعس انسب ءاننارشت قفل

 اوك ابماذل اهل ْييهنلاذانهلحن السم سارالل فكل هش نم ممثلا ليلو ستامالَتلرإَلَسا

 هرعت ْز مساقل ازعوسعنيدامن عنيا بينوضاوربلا انس دهم جخاذا انو عدإ# اىانلسانلا

 .. | لاما انف رطل ىف هنييع هنبلغق جر م ةَدَلاواَمَصل ابوي ادا اجب نع هنل اي سلع هرب ادازع
 | لا قش وك دان" بي أ كلضنلازعلا ضف َناَْعَرَحاْوَعَ اك نزلة! «ظظيئيذهتلا ةئالم كأي ةانئديلع
 1 لش 7 نعمالتلإَكَءشارْص ابك اَسل امثل كي نعن اكس ارعن اس ْنَجٌرعوم عن قع بمد ىذا انيلْنَع الم

  ءود3) .. راض نينا بي ىلابحاو لضم مالا لام اعوطت يلام وطي يلا ةدائذ نم غرف دن مايازكم قاب لمتل
 | | ةياناسانالل اة مالت الهش ادع ىلع جاذد نبل بح ىو نعوتعم انرانكيو دنس اتعب ويعم ازبازع
 مالكم شاص اذئاسنال ادا ةويؤتل نتتيطزيتل احا رج جر ل نار رح

 ٍ 0 ١ ١ 5 هاللعامانل سل اف بيَحْسنِبَح وقس ْنَعَداؤمْنَع هنع بسب ءاش ناون لامع وشل مايا ىف كيلادوْرل متل ازع

 ؤ 0 كالا اقلابصِيعَبسي نتن اوفْضْنسايل اك بسحل افخنزرتلا مانا از نمسا
 10 0 8 0 همجيالاط ساي نقل زكا ن١ ف , 9لل اهم قرا مايا ليا ةدايذد د دال ا تلاع هل ا دبع

 ل : 5 "اوم اد لج اشيا تمر نالتلتل هر اعَيساَعَت اوفصن غن ]بة بسب ناجع الاوز طخ ا نود
 ارق 0 كل كود أي نبيل ابلض ءاش كلذ ىال اف ىئطهخ د لهوضي مانليل رح ادنبلاب فوطإا دك
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 ٠ تفدطانا شبع ندا زياد :,لجرلاو متن العن | ازعل سسازب قع نعت اردن نعد سس بس مان ن لوس سال نيفرلا]
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 ماافشلاوكئاولجوعش لفرع لل العش ادجهابانل اسال 3من صرالا [ي ىترجتل ]مان
 تاوليمثعراطنال او نال مول اسموِلس الاموره ةاَصقزتلاًيافريكتل ال6 تاو دعم
 ناطنوذضَوة شم ١ اك ر كلنركلاو روظلا اهب صو وم ااعو داطماإ]م اناا ل وؤلارغنل لسساتل ريقاؤأ

 لمرور لسن يزل ناك ل ةاطالان شادن باز اناره نقوم بيدا
 انادلاالركآ شاركا ساو ةلؤقنن أ "كتل ايل نيل نحرخ ثنا نان شفا ثنا ن اقلام[ فل
 كك" البلع ا وراننالا هج سانفذَدانمربكا ادم امة اجلا طةربكآ ارا ساشا
 لانا ماياف هللا اوكار شالو تل لَعش ادعي ارَعمزاخ نروصس َنَعَتاوفص نعناع
 مضااذانٌل جرس الامانكد انك] مفي نا اكمئم] جيل ا) افاد اي فلا دج ونجا واما ذاكَ ءاراوه

 لهلاهش وَربكآ اوكا او داكار الو كآهشاربكآشاويكتل اول نكد تشاو ك0: كرك ان تا
 عزم ةسائملا بين ىنيعزب دائم ادع وسوم بي ماظنالا هيَ مادعَرَر العشا اءاذه ل عوكال

 هللا وقلما اهَبلَعِلَعل امال اةلوقير تل اع شارب انهت ل وقد اًحْنَعاْعبَج ءدنسلا سبع

 بعب قمل مايا لات اذوكدَْم ماياذ لدا اوركد او ملووزجم اى وكنت ا لا ثانيولعم مايا هلأ اكد اَو ىلا

 | ةرلّسدجي من افوبكتلاعطتب مزمن لت لازما ليلَعش ادع استاد عافر نصل اضف نجع
 ةماعلا اتا اًهنلَاط داع عزعلملازعتاؤتس نرش انبقجم بيب نعم |ك الا
 هوم نيل هنا شرك اقف ةؤلَسكدصكارع هئلاَسَو ل ربكم هوس لامتيلا ميا ةؤلمفاَرم مانام
 | رياذلاسل 5 س للاكل امدحازع [كك قرع لان هرننف نعى دف ارعِلَ بيب أك مالكلا ذنب

 ْ آ انس انشا ءيبخم ان فوضع دف دنيمل ان ول اونو مد نعوبكتلا تك عرماننا قاتل الاؤسلا عل ابرك مرقد

 ظ هيام ابانل اسال اذ ناليغ نعود عبس يعد ين ادبِع نيني ع رام نب ة لس بسب لص اماقكى بالا

 ميكا اًننركاو موا ءاؤسرانسمال زانق ىنوُهَجددطتم مد اير هب ف دب منعم مايا نيكل اعمالنا
 هيكل يملا ماذا ناقركوضتلا ماما ناتريكريطل مذا نقرا موسعا ءولَسهلاريلا ةولَس بيم !موبونم
 كينيا اذان ان [كشلبم َييرعتلا مائاطسوهدرهظل ول ل زاك ل ةانغل واَصارع مويداطصمالا ريكا
 اسي كيال فعلتم أو هيليفائسش لاك ةمائللاقداؤوبطلا انه بينهما 2 لمجرفنلا موب

 يعل انف تلمس ادع ب ازعراثنانع مرا زةفمكم بهيداغنباثذاؤفسع نير بانل اع
 رجا طسو ف ىلا ةراثما دنع دعس لاو هيلع سا لوسو دبس ناخد ىنمر سوهو فين انس

 قوكين اسم طتسان ان كلنملاِْ كلذ نماوغن اهنلخو اهدانيلنعَو اهم وأناذذ نيل مارحت ةلصل الاهقوف
 هي فخ منع عفترااموىداول اص مفتر هنالف يح ساَاَو كى بنل اهب مدن هتاف ضانهضدل الصم

 دمع ازعاج كي همام ثيدح!ءد وعكس وم اورْلَعش |لَصْح الوسررْجَس ناكل لَم دداصلا لان

 ةجكرأ وم فيلا رههسذ لص نتا اه رشم لمدكج ىف ائخملاذلا لو ىنثاعنس ني ارجَس نسر ملال
 اهئامدض لال امْنَموةَمَؤتع جاك هه انكي نام هيو طا سئ ءاًساغ نوبُبَس داع دع هنم جزجي نازبق

 | أك لتيؤش ليس هبه يدلل جان جانلدم ةديزئا مهو طادح نمورينل ءائجاوبا كسل ١
 لافر شل المشاع ىباَرَع شتى ازع ةزج فا نبط نمساثلار كنيس بين نعتحا رعت

 ١ اي :

 هنانملع كة ا ناو هزمرفلا كعلعم أد ةموّل الصاد قيرومف ثائكر ثس

 ا

 در
 ١ بفتإ ىبيلخنْيَمويرفنتنامذرااذال اكلْسِيلِإَءَس ادبعىلاْنَعدإءْنبا كي نعت اؤَفصْوعنائروباْنِْبلاَ
 | هدّجتوا ل اولا لبق ثيمََو ثرتنر نانسى انلئاءالؤ رخال ارننلا موسمين مايارخ ا ىلاطرخان نارك الرّوح

 | م اهلنا ناكنا ل كلامكم سلسال نايل لرتت دان ئش



 مس سس م م

 عامتجال ومس طبال الا حزجىنموذكم نب بعيب صحم !لاشسو ةبصحما (نل 98 , اني ماني نين ينيزكملخ ضر
 2 | دال ايل فذاك ازعن امل ندذا وتركي ايل مْنَعَدَحارَعَءَدملا أك ببضع هج لوز لاشةهضامصحما
 ملال وزت قرف الف ىف املا مؤيلا امال اشر هنن اس ىاف.ئلاسنيرقلا ةلبل تنكري الجن ايران هادكع
 ةانزيتوة لقتل هان رجس تان شاك ابلعرفن قسعتلا لبنا اذان كل اثلامْوَيلا مَ رغنلا ليل تاكد

 ةيالاةذه لص ٍ هّنِلَحْماال فران ْنَمَو ل اثهنكلولجتنألاادحا يزل ككس ولف هنِلَاالِفرخاْن مولع
 تب | لوقلا اذه لع ترا انه ءائب ]ملك ميرخانلامازمص هم قوننلاب ل تلا غازم مامن ان هلم اياز هإ لمدد
 تاير فني نبأ ل اركوما زاؤنتشلالؤزبقجرشنبالف نات ويذ لجن تل ثمالتل هيلع اربع فزعة
 بي ذدح بازل ]هلو هله هنعلط كح نهلاذ كل نباةداجت نع اند اه ناطتوفلكلا غزتكاف
 نو اهَتلَجفَْجلاْنَعَةرارز نَعْرِ رع شذ ابن اياز عطا ايار وصوت ايل ارعدح ائيقع

 بارعة كحا كد ارطتمالال الغ نيني هتلاذ لح ل أيعب لال الق كّدالارقنا لجيل ار فنين اسأ
 | بوقت. قم نع تدل اذهلتببنهلاف (لل أب ةكرشلا مقرها مانالا سلال هَِلَعْسادبع
 | فلان شادكعزعتع ]5 ة نخل ا كذ ف ةقفاوتم قاكلا خلنا عمرا نان ماشلَتلا ةسضحما ل دمدددادأ

 لاول الق ارضي ل قلن ل اول ادعيربخالا موؤكرفلا نا موضع اغانياَءاوغلئخ ادن ان اضم ناهيل اظتكلا
 لالا قرن كرالانالذ نك و 5و كسل اره صولة همس ]صال تام لانا تكا
 | لرالانل قرف: جرعات ايل شاد كعانادل سل ابر ةهسيسسللا
 و ميضااذا يوم بلور قنيالف اهب ؤورغر عت وكي كرفت وم نإؤرتعشلارفصتن نيو هني امر شن نا ذ لاذ

 مثيل ثادبع اع جاطد نيل بج كي نعوذ عيازبانعنبسحلا بتي: ناشلا كك" ءاظ تمنوا! كلط
 متداهتلاءامتدارايم اير ءاش نلوم تن ال فا قاكل اند لي كم مه ملوالارفنلاذ لجرلارغنب نارس ايالل اذ
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 رشلاةر فينا للكس باص نورس طورم, ءاراهتلا عافندا نمل اداب لد نوكب تى اتا مف لامرغني
 2 مقنانعش نان لال ارئغل اف ثرغاذا ل ةلتل لع شادبع ف اّرعداغنبانعناوفصنمتن اي نوئاثيتلا كك لّيالا

 للعلا أكو حاف عيغد اكلريلَو ممن لوالارغ ادسنس ءاجاذا لاه كل اكل برمأ ب لذاهد ثيديوركمب

 لاناكل اتا لَعْس ادع فازعر خزي + اذعة يننز فاني اهلْسْنَعطابس اج ايل ايرون ع ]هن ع
 | ةعزدجا نيديْنعدعس بمب ناومس نع نايم أكدكم نادم مق زغمملا رطل تايون ل و
 ظ ىنمماثلاذ ىزبانراشل العش ارك ال كاذ ل ارش الع ننس انعناكشم نبازعَناؤفصْن جب طعما نب ا

 | قصصدإءلازعتتا نعت اك ءانت تحبه نينو ءاشان تلف كتلوضق دق َناطاذا ل اخس ال ارضنا مدع
 ادهيدطف كك لّوالارئغلافرشنينارل نكرر همارحاف ءانتل فاز الا َعْشادئع يل | نسلاَن ظ

 ١ تدان عفريَصل اون قع اج نازك وابل ار ؤجن عطر بوَمْن عني اربع بياسيادبّتصلا

 |هباطاد اهمال وجدتم اونا هلع الذ نبذ لتر فلز الوقف لل ئلعشادبع لرش اذع
 اممهطاسا اذا فراش ادكعقازعداح عيني د ؟ةونبعبقع بمب لوالوقلا ذر نادل نير
 | ةاتهئالوقوط سنار حصل ديوب نال ئبلف لوالارغنلا نر شن نمو لّوال ارضنا ل رضني نامل يلف ديلا

 ٍلافراغنازعنبكس نر كة اعف ن ةعزكم وعزا بسي دبشلاوتال منازل هيلع االخ نموت لجتنض ؤ
 | نعمل املا مَن نمل ا اذاذا لافدضل اءل ليتم لقالار قفل فرغ: نما تلاع ركع لال كق
 | ليان كءطد امينا هئَمآ هنل ال فلنت ني ناب رغيف از اوعدك ان لعْنَعَرجإرَعءعلا اك ”ثرءزلانيسنحما |

 . ضع اند زيزي هال كبل ضزيال ناس هنم ني كلي اغطا هب نا هلئع مّ ىْنل افا نال ل ظفر |
 , عيلوط ا هدانا ربحا خذلان أب سال اظل الالام هيدا انا كانم |

 مل لس ا سس سس سس اسس للا

 تسب يي ص كح”

 تي يبي بت



 | كسانلاصنعز زاجل اذوعبال ن وعم فورل نكيرل مصر هر اه صرب غشوضوخزم دورطوخبزم هيىنسن ناين اروع دب ةرجل

 ل وخال او مانأو لال ارغنلا موتها ثبتت لا هتان اميل ام د ارلَعَنِعَح رج ويعد بب

 كاقمتلالزتنإط م لوالإومل فرغت جرا انتل إلا لَعس ادع انا نائل غدد كو نَمويذ لت موُم

 تب امي نامونذ زيه رموهف كلذ عت نتن اهن لوو و هش يمل لادزت كوم جالو ءاشن !هلنثجذكلوال

 ذلان اكلها قو انك تاق ملاوي قعر ازعتانم ناري لتي غي لازلت هنعراغ

 نه هفوهتم دي ىلإ ]حر لاس انتل لمس ادْبَعْف اربع ن نايس نك :رءل[نع دس مساع نع

 مهناالا رفاعو) ناكامسْوم ل هلل ارفضأل ادح اقوم انهي زضقدامنال 1 يسعي

 ةائتاانترلَحِوَرِعلومَكلْذَورانل اسهم اَوزخ امامك هذ ثم مدننا هللا أرفغ نمومل اؤانم كلي إء رم هيرفغم

 اسيل تارفغنممهنمو بالحرس لاو 1 را مسسوم را

 نبيل لحان سولاف نيب ]لهتن فيل اذقرلوق كلذ د كرمز ىقب يظزنتل ليته نم متل

 ٍ ناهز ادي وانساب لب ضد ولو ةمالا نائل تريل نوفي اق ان

 انه فتوزاككر صلا اَوْهَ ةئافمللحأد ذوات ةمانلايت ف داون ملاذا مورس هلع انساب

 ملوهوجا هاف بتي ناو زعنموتباهضدل ممل انما ناوعاماموهسذْنم مةطتانمال لب غانا وللا ةيز بزب ض قوما

 نوئخيال اهِضمهد اهضمهل عا ممل انتوناهضذَو انتا ةولح ار َن كَمْ َجوْرعش الوقف َكلْدَو نقولا نهرا همر
 ىضيئاط نامئيونس | 2لب نولهياونامازطابداضاومَكسان طحراشلا الا ةزخال ذيل نيل ثلا
 قت نوسة ذاوم بلله و نسا سود ةز دج ل األ لهاا نع

 دصلا ان ايو ءاطتالارثل الع ءرعسضت نم امامة وضم نهائيا لا اذه رتل مداختاضو عدت ىارَسملا

 ءايا دات انهنمؤت قرض ف رال وقل لل اًياهئاطتامهرمض ىف ايانفكدما ارحلف هاي هئاطن موضم ايف هروح ةئال

 قلو اا ليكمل ازحالا ناهس هوبود صل اب ءاطتالا ءضالكد ةمامل | هنلاث اكءرعَةّيَ

 ةضاخؤيخالجل ابو اعتق نلت امك ثول [لهت انهبدارملانٍبْونل كرب ائكلاءرمض اكول ءاوس هاوي عم نيتلجباب

 يقال يااركتيونبل باتل سلا لهل ان نانا رول اا ناقل و ! | م الف ئلال انيتدحناو

 الهلا ورش ملحن اد لاي اكل انوي مءانعبس ؟و انعم ازعزمانتناعج اك جك

 لازم تال غدانا نسجت نيوز لوط وقيام لاشن
 هّياَعْما الفني بْن ف» ذبل حا لاق نولوم كريو هيلع ال تحن ]هق مرتان نَمَكيلَعما الذ ةيدانلا

 هنن ادعى ل زعر|ئغْنبا كي اى جال اةناعداوهرساثل انك اما ا ا يا

 ةىنلماَفنحرْسل اب لاف قمار را اا نوب تن ضاحلانتطا لوغذ لؤقي هتعمتلا امال ايلع

 قانا لا هنا مالك يلعب از عرعستسمل اب مالسٌلعماطل مؤ: نعد اولا ةياؤد ىو هلي رخال ارئفنلا

 لائمالَسللَْنَحقَرَعهْسرَعةيطَعَنَلَعةياطد فو كي همازحاؤ هيلا مراسي لال اق ونلاو

 قدر هللافد فون ئدْرد كي هما هندلد مب ةئيمكبب وول امج هناعودو هي لَحِبَْس اوال

 : يال سوية لن ضل جعش الوقف الشله انج ةبنيع ناش نورنا ةياذد

 اال مالمو ماالف يوي ة لقريش نشدذ اا رتسو همز لقئازل هبل نال ئامؤم

 الطف نيب هل بدال اإل وون جركل ذعنص ءاشداعساذ كلذ نإ عوق ركل لاري
 مالك الش ادب يلازم انزع عاملا انعناننالا كك انيضع نوككناهبشدةرنبل اكن ينل |

 لتلب يادامل كقفوبالاب ماني نيضنم شون لدبي نان طسالالزن ىلا ناكل ان هبصحن ايل شس هنا
 الين هسح للكل هبا ناكل امد كيال فحين هبلع[ل سما لفازةناكنا |ك نيو

 لكن |
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 ىف جدع هزدايبالد انئطم هيف مانيالن !نانمرحو طبخ نقدا د]رلالمل ن ” نانو طخ نود وهو لحتربم

 هنماظوُمَو حتئ طبخوذ خلا مضى ةمونلا ناشي ردع حرط ةدحول اودع ارا نافهنورحاتسالا

 2 وقتمال ادي هديت ان تلالَعْشادْبَعِف صرع زعمه نكس بيب مولاَرم مورق مونلل

 نالاةاهيمان نإ ركل غرض لقي لخينم لقيم اهلي ناككبلا نال ام ثلِلعشادبعابا نافاليلق لرتننانئشم ءابلا
 ىتَلالملا ناكل ثرتمان يتلا لازيتل ادع اهخاةمةشب ران ثبتنا هَتلعٌس ل صْشا لوي
 نعول رعد ةذعلا كة وخد كعئعمأت هول لداذ ثعجر مثْثعس مث كريْلاب ها ظخاهتبالما

 هن ضان ان خدت يلدا صدلال نقدا وم
 رفع حانت ابازعلاضفنب نقي نببوقتسدعاب هزمت اكباغالطع ناأمب بودلات»
 | فنزل ارم جور اهم جحا هللا مر لو داي لعتلالغ ةبكلا لغد نعاس اههياَعد سارع

 هلي ثزحلا هللا تحد ىف لوخد ةبعكأ وخداع هي وهذ ن فلس امل روفغم هزمعْن وقيام موُصحم |

 ْ زيطلا بن ناوفصوالسخما أك" لذ تمالورتككريغ اهلخلي ناوُمَوة نكسب ةبكلا خد نتمنا يلع لامد

 .افنتالاهدتن لإ نإ تغان ةبكلا لوخُد ثدرا اذا ايش يلع نادِبحلاصراي انتن اوتو ضخ نع
 دكر ن اوطسال ازهيننكر ص مراثل اب انج وعمان ايا لخح نمو كابو تل كتان امل دانا رادع

 1 وتلا لوقت اذ زفر | تسون ازغل اتناول ةيناقلا فو :لصتلاح ليوالاةعكللا دِلْرَعَت :ءاوع ]| ةماخرلا

 يحبو ثبت ى ليسا َكِيلاَدهلْضاْوْفَوهلفاؤنورسزباجو م ذر ءاجير نولخا لا ةدافول قعتساواذعاوأ اًسنوا انهت
 | ٍلئامتسالو ليان هيلع بيخبال ماي حلاو موي لضخ كنرامو كلخا و ك لم ءاجر ذاع او ىدانعاو
 ١ الكلةال قريع ءانشلا اول امارقم كانا كو هنوجَر نوع افشل هئمدخج انجعب مهب تثار حاف

 0 اهني ندا وعر لس دشتي دسار لاو تعلم كقان كازكذ عاب اقل
 1 ك0 ءاجاهلخ تالا هلل الا نجدي نسل دوق طال
 | مّشلاب ةماخرلا [ لب كتف وبال تورلا كلعاش 11ص هنا لوسواهلنس وان ضن الوان نزال
 رل' || ةلفزف رنة ادب هرعد ور ادور عسروسلا كفاه غنا نكس كاف رت
 | هَيلَعْسادِعابالاَسَلاثالعلاِ اب نبش ا كن انو عز عرج رعي + أك فوال اذالخ لو َنلار كن أمل

 اهِلَعْزَصِلَسَوْداْو لشق َسْمان وسو قاف ليا زطالبل ات موقت ندمان لانة بكل اذ ةولَصل انكر

 | ةماغرل ايديا اماهمرتراراثلا ةيشرغتولا ةراخئانمالبلا ناب هنمنكرلكملاركك كيلا اكد لما
 زوقرإَض ةركل ل خد اهتلماتلاديل نبا "لا اعنرزمال اضف رار عرتا بت راع
 كامل نكرل الا لوح مئامدّوهب زادي هيي خرف فيرزعلاو امل انكر يب طايع لسا ماثمثء اهمال !لع
 ديلا اناملِلِلَعْشادبِع فارع جال اْسَسّرع نات عنع هْنع أك جرح ةيرغل انكر اغا عدّوهب قصلف

 كنامهلل لق مثءانا ننسي واف لكك ا شافو ةنك ع هلخد اف هئلخداذاف مجري ن إل م ثيل [لخلي نا ةدورعملل

 . |[مكناكءلزلا ةماخيل إةبابلا نايل نينلل اني دومملا !ناكلصو َههَملا مْوتبإْذَع نمونم مان اما ناك لخد نمو تلك

 لوائل اد صنع هن ازعزيشح ازعهئع كه لسوْملا عدا ث لص تَح كما شم غر واذ ]كل بطتسازرماثلا
 هلب دهعالرملل ارنا ضرما شا كاهشاذو اوُهبوُهَو بكلام جراخوطو تلاع هللادئعابا ثعمس

 داق ةبككازبت ها رجل لن اج! صفطبم ”مثمئاتلاراضل اننا!َءنافاث ءاثعا اب مالا
 1 0 مساهل جتلالم لخلايا 0

 1 ١ | شالِصانباَدلا بوعي ْوْنَعل اضن نازعهنع أكن ينك ةيدانك ل سعيدالا» اور
 9 0 5 اندلافيب بيأكد بل ازمّيختوصف خم ند و لض هيلو دقي لذ نيدو ايار َِ
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 ْ و هد د سس يو ب اةماخولا

 هزار كيبل مائل ف اذان ثيل الحا م مزمز ءام نماولد كييلعرضف ل مدلول امد ىفد اع نيلزكتاوفصْرع

 كطضتز فرجاو كمالع نما اسمان اكملخد نمو ْتلَعِدَعَو ك دبع سل اَكلنب سل ان امهتلا لاك مثالا

 ادمتلطحلذ الث مدر دصاهي وصل اووي! ءاَنجولاةناوطتسالالا قرم نيطكو زحل ةماغرل العوض ثيل الخام
 ددمشءاعنل اْعيْمَس كنا ةيبط هيدذ تاب دل نال بع نيرا ول 0 يب يلا

 نتكاونصرع ينحل بيب ناكائين مادري نانءاخلااهبوعدتد كنور وسل اف ةناؤطسالاب

 رك ملحال اكبضع دربال ل ودوم وهو لحاسوم وُهَدةِكلا :لكلإِلع هللا ربع انا صمم ان جينذنعرهالا

 5: 0 ا يس سه يل

 111159 و اوعي اع اج دوما

 تاز اما لعك نتن هالو رلط َكركح ريل هقول ام لَعدّض منعك اك دنس تالضوتسي
 ملك كرطسالو رددالجزراتجااحفماتلذ نامل نلت شل افا عام اًمياَماْثْولا ١
 عر ك بل لعوضتو عض ىري دفع ةلءزإ لع ءالّسو عش الك غفل يدر اوف نه ولف عوف
 قطان داوصتسإ 5, عاق ءاوطل | حكم نعت اك ىرجاذ َتاورتْس ا نعاذ موي اًنليذوعاو كوش إما رم

 و و رفع اتا اقدر فختسا عراف كميت رف دهان كي وتسات يمان كبنمدادؤفكا كلا

 ناثعزر اجَنْعَن او ْفصْيرَع ةْنَع امي مب ملط لعل اًساإتاة ”وداكو لحال ى خذاك سس اولا هاا ضف ْنمءفزرتسا

 قوُم بمبالف جدت ماا هلخ دِض ةدؤوقل ١ امال اقف ثيل وع عزعراشلااهّيلَعش !ىعانانلاس لاننا

 نإنوبلقرتبل ل افغةبكلا ءانشلاٍلوحُمُنَعلَتسِا ملل هَئلَءَْسادْبَعِفارَعَن انس َنْضابَعْنجمت اهْمَعَنَع

 |مِلَصْس الوسخ ان اثرت ايلعسادَبَع ف اكل مان عيل اباَعيوممب تنل تاوهفناعت
 ادبعارد امير الن نغري حا بيب هيلع علوه ني دق نع همؤاهب طب مالا ةبكلاتواذّلَع | نم

 ئونذ ىل ثرنغ تكن اذ لوفد ىلونعَت ن اءطىلب نحف َناكفع وك ناو كمرجوؤ تمدح داطمؤن ىتتوكسو 2

 أت نإإ خل نعان تالارف ل متو ككن او نإ دعاس الو ؤلذ كيل اتقوا ىتعددزان قون كانهم ع نكن ان |

 كنز 1 ا ل سمر د ا السضالل نر تل يلع

 دا اوت رز تسد ل | دست نيم انافعس تندم انكنكتكم صوتكم خول ةليلخد
 1 ةدّصلا عديل عاد فعشم امداد زال اباك ةلَضل اياثكف ةصخردايهنةيكل وجو
 ْ اذا ل اكسل عم ادْبَع نار اخ نبائقنل ضخ نيو دعن د احْئعنيشح ا بيب داع نازك ناوفصب شمل

 ذاك كراندوالاجيئا لنص نان طتسا نتاع انبلاب فلو كبل عقوف كلها كاضز كتم عيت نادرا
 0 ا ا اا لا اكل عفاف طوني]كىف

 اجاتابل يام هيوخالا ري[ لعل دمعضت نيل اب كطيو صل ا ءدوندالا جن ماتسمع نلوم كنغنإ ضوكم
 3 كتغدكبحَو ك باوك ينو كلوُسَرو دبع عل َعْرَصَمِهْللا امثل اىتل إل َعْرَصَو ل َعْ ادا

 هاا تا ودل د ل دعاس لالا رمل انطباع
 ةَيضاقلاة إضاعة علاوة ضخل انسنل دفو نددحا هبعججوإ ضف اىل يان ماهل غم وب لفاهتهللا

 ةلضغاو شاملا ش هّيلَع ويرد د عر مز ضفا هتيطع لءنلا لش مويطعت نايلطا نومي انع بسب
 كارم تلج ناراً ديا دَبَعَفاَءَهْلل نيب نمدُهمل ارا هل عت الر تهل ال ارمهنقز داس نا



 أ انجاب ألا .,الو كامل بت الد كئيب زعالو كنت بخ اذ ىل نذ ادق كتكن | ادخن! ناو! اذهف ىداذ كلبي ع

 ءالذَكَذ انف ىل ايعَو كرانعةنوعوفكا طماط غلب اذا ماو سل حو اهمنعتىبنيزعجوتلظ سوى دي نيم
 تويلشنءاًرىلان ون ماحازيرل نونباع نشا نوبل ةدجيخامئاهئامن برشا مز تا معك ك طل خزع
 ابا ارّجن امج نادائا اعد دان لشنرإِلَمس كعب ا ناك لاف شا ءاض نان وجاذش اغا نوغاأن

 هيلا اية نار ل اثنان[ ئازقنيسحلا بمي نان | خزعل نعقع اك جوخ راف البو طرق اباد دع
 يبد العلن نامل اذ انها 1 بقتسان ما ماجا رج جل لاي نم جر نادازا ايلف نيل عذورلتلا
 ق ةريشعخة نسف )شلال ناثل لمكان ثالثا: همن: لمنع وكلازعوتل اوت ازَعةتهلا كك ثا
 قهملدساباشسلا طولا ناطاناذ سلك ناار ااتسي ثيل اسقاط تلا عافت كلا عوق نيثام
 ْ ب !مزغل ان مؤتلملاولا همك وييسسسس افا درس ههخو عضم دَسويصَو هي التسا

 ناو ِةرْسَععْبَسةَنس هبا ل اترحون ون طانح اما نم جرح ثوةليالتو طبل ضقو مهني ْنَع بهل ايفنكو
 ةّبكلارد فنيل امؤلا عباشل ا طوشل اذ ناك شاف طونب كف دوسالا لاى اهلا نكرلا ملنسن ذلبل تْيبلا عدو

 لص ماقملاملا جيبو رحسس.لبقف وسال ارا قا هن نعينؤل نشكو ل طنش يو خو فال دل اما
 ١ تل ةيامثموضسوطاوشل بس انباطضإ رض ”فاطاموذاقم مزال لعضو ناك ثيل ال اديعرف عوضمور شل
 ةافتئوب لي نهتلا خر ديف اذكه و نونامَو ِنْوْشحو رن خول اشو ةريتعلا نشل اذ از كم ناو ةوئسعرتخ ةنس
 | انه ضنّسمتح اني لا: طفل اذهاممحون نط ارا نم جمر لوقد ياهل اناث ىفَة فاك سارع
 0 رخاؤلا هاو ل افون وش تخل وعي نيا كامو شع ة مس تامل تلف نالاا اذه باكا

 كاذن كلج مينلاذّوضاشنا هِيَ ادن فالك لق لال مسا ارعن ا انَعاشول انعنانمالا كيرلا
 هارت انا قفوفت مغ مزعز نبوغشف حز ةم نم عدوتف بابل او انم انيسل املاك ّيبلا عّقدانب از

 لاثل افك ئقزعفلبج نعد بوعي دهلادجاتبة ع نم]يعننيتشملا كب تلا ئتاللاثغ |
 دعزكتل الوستَو بابل إَمْل دب عضن نايل ايدل دهعرازكملذ لا لجاتل م خيا مدنا كلنا انس لت ث ! بعوبا ١
 تلال امدَحاْنَعٍَْن عطر ل! رع بس مز اح انتم نين كسول ببسي ةدج اور. 6 تكسي أت
 "اخ ني ئبلصنع ام نية زرعت |كك ًبساذ تاكد ةلد هب تاكا هورمابال نافذا عروب 2 لبس ف |
 تتسلق يلا عدوت ناندادا ضنا ة)مل انفي اذ لوم ادبعاب انش لاا اجي دانحْن تدان |

 هلا فادح الار رمفحوراط نرجوا دا نعةئلشلا أك كبل 5و رجل اباوبارعبا) دا ا
 لَه هلعلا ةراتكن كم هب ق لستار مدس, عادي نا جرخين ادازاوركس بو ذقاذا املا غضيالل ارت لاتسلا |

 ُءالَتِِاِلَءْشادعوبا اكد انويسْف ازعن اان ورصَ اسناد كك لذوغ و ذقبلقدانطع نتج ١
 تاكو ك مازحا كن َناكانبكا ةراذكن وكي ه ضف ةضقدب ق دتقفارق هدا وتش ا ذزكم نم جت نا ثددا ذأ
 زكمئماجزجالن ا ةارل الترا بقسم إنلَءضادبَعْناْنعر اعنا كي دكت كانَ اكو كئازعا خ كأنم
 0 ١ ..| دنبابددواهئيفلاف ل |يب كاتشاب نائانوانهمازسا غلبه مناكال دائدتتفارت مديت ١
 ا ا عادم م غإف ىلارشيدب نم جاحملا جونرخ نيج مخي ورمل ال انغار هلم هنركذ حياد انس قاس بان. هنونع عطا

 ظ هعضومؤ هنمإلعْ ا اثمقر ةياذر ىلا اهنء دنس انف ةياودىلا هرثكادان ل ضرمدا الر مءداطتسا ام لع هللانبب

 | ملل“ .اههيِذَع يح العن اكل ان تن زرع ا ع جار عش اد نع نعنع تاع نب ونعن تدع .ازَعمدعلا ظ ١ ةلكيفتع خريجو اقل ةلئض كيسمأب يذلا قائل ةيهيانتكامي.دح ددامضإ
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١ 

 أك وبالاذ مورا دة كيلت جيك لذ نان هؤيظعو موغاصو اوه تاذدا جاحئابا د شدتس اع نيوتيلا 0 ْ

 | حب

 م
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 نو حالا اورق 5 ةكااذه ةكحوبا لا 3 انو خو ١» بونَنل امرأ 0 تام ا

 نء,ذلت أ للم داضلا لا لاك هندش لوى ساكن كحل ئافد ىف هيو كتلَع جاو كلذ ناذوتعملا |
 , 53 اوهتِلَعمم [[ّصْسا لوس نات! قداح الث كي دوسالا ع التما امتاكناكم اش احا نان

 دبع فان [نَعَْس ا ب كبندرفغق كائن غن كيال |لضنكمنس مدام لوفي ناك

 لن" :52ةلعدقد ب دجالازقدص ان هلع شادن اليوم ثول اقف هيبانَع حاصل انبباط ولا

 هله نبض عسل[ ناغاد ليضع د قوة صاغ لاك كعدتاككلا لد ىدهو امَوَك1مسرف ىَنلاس داس

 هَللامِرْحِفِإِلَعَسادَمَعاباَكل ذءلِض اروهط كنؤنذل هر ورسرجاهلمحت كلفن كلم ضلخا و َكنم

 ناننيل لامر الطلع م اون لولو مك اذ كلم ل اشف أنه كلملع نثل اً يلَعد اغ اف هدّصل ثا فيك

 ثعفماو تيل رام ممل ءالؤف كتل ذا !ءىدمم اء ىدهلا نانانكم لل شف كناخإ ئماخانمتل اذا

 ابا كاينة ناكلاز عر ارت نعت عاج مها 2 يجَقِتو وطب ئى هل ا: تغسل
 هيلع مم لاضه ضني يَو دهب ده هيض نو لاًموتم دعاؤو موقعى دهب تبل خر نعل العشب د

 هَيلوتلااداطساد زم دانس غاوفلخا ناتياد1 لطف هل ضزح ا غلب وقح هدعاط ىلا مولا يمر ع مريام
 تاغولم ازعداحرع سيفا ار عوسؤم بيض دعاو ىذا واذ ا يراكل اثم دءاو ىذلا ويلا حائح

 (ينعَتاوفص نعوم سيراغزبارَعسحلا كك ظافلاف توات داب ثيل لسن العش ادع انانلاس
 هئمد فض اّمون هبامصادعاوبل اجاوب اًنوطتى دل اسر لمن رعي لَعْس !عالانل انّ اًهداغنبا
 ناهي ف ١سمب هنع” انحاز اموبتاناذافرغلا مس ا مرحلا هبت :اضيسبا قئاق اجا نط كذا

 نإزعدي» 07-5 اذاعية لحاَوةنريرخ ةيدبندحلا موي وكوتسلا ص ثَْسول اهل اَلَمَما

 هنععل_ م اهدلنم ء هيدهب ثبت كتل اَعاَتِلَع نا - اًءَعَشالبَع ىلإْرَعَةبلَسْنَعناْب رعد خاو رغم عابس

 0 هلك ادي ل انعن انس ند اعمر ادعس بعب ل هند. هينرخ متم دعاوى ليال هنإريغ مرح ا

 انهاطمل لاعاد تامل زمفاثمانمدانعب ناو دادي ةنيزملارمامهي دهب ناس اناكيتعاتِلَعَوانغأ" ::لافراشلا

 مااللم انُحابركَ انتعتماانع كنب امزكْنعفلا وىلانسموتن اك اًمْولَسامٍونامراعشارابص ديل

 | ابو ديض | ْحَمْشِعنب نا هؤخأ عيا ارقد نم امال دلع دان! اف هي ارق وا اش ن اكن «الاولمإل

 | برختو حاط تلاف لايالكر كانا اينورباين شبل نع ذيك ذهن عيدك نبل اباعوبسا نع ت وطنا
 زجراخ نين ؤزف نعنع فانا تأو اوفصّنعوسوم بي زجراخ ن نوره ْنَعَناوْفصْنَعْ املأ اكجا

 ّنِلَعن ادع ىلا او ةراشئل ار ثلتالن لني امناء كضفادكو انكم وعشر لعب نإماوأدن لبب ثعدادإ منا لاق

 يذيب اليل قمل تداوي را اعبطتسيالئاو - مصمم ْ

 0 ا ا َن ب , هن نَعْضال | موب رقي

 دابا كي ئانلا كر َكْص ال ورك عابس ثوييفمأو هيفتونسرونمن اذنك نارداراو د

 َناَوْفصْر عنايرلا ةربعل ارك ارغضالا جي ادرخما مؤبوم ل اضركال 2 !موننعل الع شارع انا كلاس لا ا

 18 عفر نعم يسال ازتخاسائفاَ كافل اكل زول ال الشان عدذرم
 اكاساكا دي لوفي ناك الط نبا ناةربكالاٌيارعال ذل شاد كعابانن اَسَلاوْضايعْن

 "كنت وْرْشعونرهشا, تر اضرال ا عيضرَجَو .ةزعرلوم عوف امزتربكال ايل وفيات لَم نيسْولإْماَن ا

 هي سوو رهشا برا ناكل ذيع مون ربكاللاو تاكو و درخالا | ع ببر ن مسعد لو اوان |عسَو درس ورغص 2 7 ١

 ا | اهم جةنس نناكاهنالركالا اوس اًتارْمْلَو وهب تدع اذ لشن ل عش! ادّدعْ اي ضايع ْن ل ضف نعل ١

 | هيشيترالا فوط ]ترحل لوق فر شن يلع امد كي ةيتلادلن دشن نإ لا عراد نوكوشلاو .
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 ا | تالف الوال | رهش مايا ةونعت ]دال عر رهسَورْصَو ما اد اذ نمور مشعل ةرهشأ|

 00 3 سئ :ه ل وذ لو[نم مايارشعرهشا

 كنسأ قسرهسا !ةَمندال لعد ايري رع !موتاحابسل ارش تا ا ا

 مي يدا ل عب ام ا بيعت 6 - :داونلا

 دنقل كت ثمل ابليس نع ةنلشلا 5" نال الح باع ةريشلان لا ءرككت اريل
 |نف نمو هلي ارجاممظعانمتال اثم عاشم ظفحا ىف وكرتو نوهوطي انا ل ضد كمانم .دئاذأاتلالَعشلا

 || دامب ا م نطْنَعةثلثلا أك اجب|ةرطخا َن كاوعنيد اوفو طب َةحنولحو مل ءظفحو ومع

 ١ هيطتابانا أن فداصمّىلا كلذ نوكتف ىناح وعيب ضلال قمن اكت كلنع!ًيءدملا الضد

 8 فكس سكلا لفن نابية دلشا أكد ضاق كيل نم ]َضفاهلئعكدومَحه لا ]ندا انركلا

 مغ ندامجاوصال هنفاو نوب ني ذل ءكوش ىزنالاقخ ةبعكل الوم نولي موق مارال 1

 1 ينل ادع اشْسلا تزد ندع اخ نب اف اع هداصا ضعت نعبع كك يح اناؤصا زال اذ هماملا

 وبنعلاو كسل ابةليكل الح تناك مانضالا علئ مدناكل ايت لع شا ادع ْفاْنَعطامنالا عاب ل شالا

 ؤ لو ثونبل ارنا رم اولضم اذ ان واط راني نينه ناو بكلايت وعي نات ابل ذل انت نوني ناد

 أ الدايف كيلرمهللا كنب نؤلوتم نويل شون ىلا ايي نوي د تشب مث قودي ىلا مولان نوري دتسن ع نومي
 | اييينعل اوك ملا كلذ نقيس ملذ ةينحا يراد( اًيايز هنن امض ل اف كلل. ءاس ركل كلوه كيشالاعلا كرس

 التملك ايام نال نوذ نم نوع يذلا نام امم ا ا رسال اهنا ان لَمْرعش الزئاوهلكااكا ١

 قالو للتو نؤخالو 0 ألمي بولطلاو باطل ممن نم نك. تالائشب انتل ملص تال |
 |ةالبعو انقينزي نصنع نا اه نباجزءاشول انجن اننالا ١ كسا خواتم انيوْفطَءاَذا هرئهظانحزم ظ

 ] بِي منومل مايا جاما اددَكَم ل هارت توكي ناوي الوي ما كتمتول ياكل الر شلاإلع |
 يروم كيمو هل فدا ةنشادع ِلاْرَعَداَعْإَرَعَناودِص ْنَعِوْفل اكجوؤم

 | تالا تنال رَساه سلي نأد (ل # كلا ليف نضاينا نامل خفي امد غاشعش نيرا

 اشو وسز 0 اص ادهش نا نعمل وسلم النا كمه كىغشي ريدر ح تاو مدت "لكلا ذ نوكي

 ١ 2 زمزم ا جادت ين لفن ال مرام ناقش 0
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 1 مسح اس ةانمكلذ داهم َنانبكو

 ؤ
 ؤ

 2 معتم راض مر ل 20 ثان بحل |

 كه : :!قبذكتاراثرلا مي ارساء لنك 'اةاهمحاوإءاهناملقم قم

 اقام ةيوتم خال هيلع | 1ص هِيَ هان ف ايآلا دجال
 اهلاشا, نماؤعش هل اكحا سرصي أمها ىلاطت ناتو بوانل لوم: نم اهناذ نار اشم ظ» نمو هنايهؤس ل اًثوٍفْعلا ف |

 0 سارا مات انو نيدسلازماوبوكيتاتلشلو سف شاانا زيف ووكر اا ةولّصلا ماثاورخالاا

 المان بوف 6 قماَت هوما: الك جيلا ءاَمل «كييمأب هيت داؤعا قلاع

 5 0 انالإ نارجوليدلارقوخسانرييهرازعيانج لاك جياع
 ذل تارا ية رنج يل الاهمال هّئاعش اعد ]صْسا لوسر

 | هي د لب ناووما عَمِلَ ا :رثح عرسال ا ا نان

 0 رشحت نان دلمأَو انتا هراء ادب ننال يعاب زارا

 | اهل. ويده ضن فاجن اوم تدايز كراثنال ازَوتلَسَولاوَماَعسِإِلَصهْسفنلاءامجيابْض اقام تايب
 مالَتفاملَع مدا ضسخاؤضَت بابل انه دابخا نا يلو ماذجباب امن عبعل نع !ةءانشل نع ايرحاوفساشلاب

 0 7” ابار

 ممسسمس

 اراد

 رررل لع 52 و

 و سورا رجصل»
 ناعلا نعال غنم |
 74 # اكن ئانرإم الاد

 تسرك يكاد راسا

 اج نطصل وم
 52 ارتب هلل

20000 
 ' سانا دلتا ذل

 ا مالو اعلق ن ردلا أ
 | لادن 0
 ا : لوا كوالاد لارا

 يطع معلول
 0 لا

 ا

 1 00 اما للا

 لولا لول اف دوعلا
 اكرر تسوق ىلا أ

 لون نود ا



 ادعيربل لزم ٍقفالكشل انلا قل ارم امل ارم! الهو نيرمال [لمتبل اهضمت مهر زش ةاي ايينعلا اهضعتو م توج ل
 اثينا لم ايو هناثب اذ ايي انلاعاٍلَعَواْنلَعويلْطُم ءايحاادما 00 ال باول امر ىف

 شاهياوفوطيفراخال ٠١ ذطاوت من اتثإم الا ِيمنجِفنَعةرا ارز نع دسذ |نئاد !نعةخانلا كت

 م دانس اان انهو ضَمدت 0 هوه ائلَاو دوم يلون انتا 3

 م ا 00 امل لااا شل

 0-- 1 0 اخ ا د يد اك ليال رثغ رمل ظ
 ١ ثعلالاةمتفتاوضنبل 2مل انتش الوقف امل لَعثادْبَعْف نعد هيب مانالاءاملئا مانع ف. يلالع | ؤ
 ] ثاقل اثر ذ نَعَن أنيس ادع ع ىَدنفل ادابزنن [لس نعنع هَتنَعَءَدعل / 3 امال اءاعل | ْ

 رهن كندا نان غلا دل ازا ا5ذ ناش نالت ||
 | ِنْسارْبَع لام كسانملا انلاث مرر نئاوفويلو مامالا» ذل مهفتاو ضب قتعل اند اءاونوطبلو مهر ذناوفولو

 هتيإلعالا ظ 0 0 اوفو ومشت اوضتل لِمَ شال وقد اذن كلم كشنات ااعش دعانا !شافن انس

 ماكان يعل 1 كنا كن ىتتدح راجل ايد ذ نافك ادد كاع كلل ا كلذ هش اًمَّورامظال| صدت |

 ع لو د ميز يا لي نموائطان وماظ نإمللنانةدصويَرذ قدصل امخاسانل اهل مدون ئاونولو

 | داع خام اًضبا نما نانم اكتب ثيزحملا ك اذ شاول كتف للا شادمعانانبتالاثنانسنب
 ظ 1 لااا يل ارنرمط اعدم ان ل يلح ليرات نري يد نضال وحد ا
 0 انة ْنَعدْواَذ دجنبر بسب دانخالاهب درو ان للك نتل وعم هيضفلا خلا

 ا وترا الع الْنَع لَن َعدب امس ّنالعل نعى دهنل وسو« نبذ 0 بقع نوعدرل |نعل جر نع

 العا ءاندزض نمل واني نْرَعطانْس انباع انثالا أك انا نع فلا لبسي كدنعركتيذ ظ

 اذهزرع اكركاشتم مالا ممل ل اههتبسةلَس اهئ [ٍعَض نبيا هانم باج لاف لترا

 كن اهرضفا هتاف زخاونكماربا لاما ةيدلا,ادب شلال اسلم نعش دنع نب

 ا تن للا انلا اههِلَع هان عْفْمَحْر عمه ْسْسايعْرَع هيب ْطْعَج فنعم بسب اليخ شي ني ١ أاض

 رامات وطرد لئلا ابادة ام جاد اناء انغ ناقاذا ذهن اذ ل

 لاةرباقلا ٍنيصْبِعْرَعناومص كيب نوسوم بس نها ل اذكو ةنئملابالواداثل العقال مما

 1 خدع نملابل اتزّكموالضفاةنءدملاب ادي ةوكلاو اعرف ادكابانا_ ا

 ظ ايياكدبالل نيرا ال ل فة ذو الضفا ةيائبل ا ةيبملرملا زعل تنال سلاسل سنعه ا
 م اءأربال اثر ل لهم ئارع دس نعول ماس هي نَعفتلشلا اي اننخالا اما عايل فرس طا

 ام ةعّنَع انزل |نعىرارزا ؛نائلث نت نوف نيج لع زعد دان ن ل 5 بيب اما اوممهاو | |

 طاطا غب التل ابقتادضراشل | (ه1َعز طاف لعشلخد لائ هذحّرع هْباَنَعكلد !دَبَم ندب نعي اع

 ادلجك «ئانح تاهل اذ ةتحن المتن حوا مابا هتان للحو هَئاَعس نت ناو اذوُهو ل خا :ل هز كرب ليلط كلف |

 باق ى دانا فاثلا ةضارهسو ف كرانإلا ناك. فرار زلال ]ضعت ناسا اننئالعتو رع ملاذ

 داكن ضلانععز زعرمجلا نه هو عن لنقدم ول انستا ندب سنى ا

 | ن أل هتان نانا متلو اإل س نالوا اذن تاثر ايات انما
 [ةدتلاتالان عوازل عاما ايد عر ولا: تاني تسمن انيس ل دءانصا تذهتلا -

 ا نكتلا اكدت ةرضينش تكا ؤاذ قانا اتملان قس 7 | تل

 حا

 ماض



 اماني ان لَسَومل امِلَ ناقصا لوسراانلالعن ين الام ىو لاب اوش لإعل اعناثعْر عربا
 َنائَكرازوداك ام انوا اباراثوا اتوا دان نت اياتويل اوهِيلَعمتنِإإصََسالوُسَر لاق كرا نل

 دهلتن اًنغيع ناز ىلا الط منك اد ؟لمجازبزجع بب هيونذ سه صلخاو ةيملا مؤتهروزا نإ عاف

 نئنراذإ اح ازنزهنعوسح انني نمل دنع مىذاول اهل حن يع !رعشادِعن
 لوُسر انلتلا امهذَجلع ننسحل ل اهل افمج نبل خب ن اعزب نسكت ني شادن مهربازغروصم بدع
 ناين مْ نائما أك ديلا ويم دقنتسان إعانات فدان ااا اسما
 قاقانعف فدانا[ شلال 1س امتع لص الور لام كد و لافضل منة يع

 هصلخا ناهس | مون مدامهتو متو أ انها فكتب ذو اًكئوَسْسواَئاِح ف كدانداَقومِدَس

 ظ
 را

 , كاناباز
 دانا |'ّسدا اح

 و ايثدااَح لالا

ٌ 

 . لان ليف عنك نيس نيل رعة لسع لكى جرد ذىمهيصا حاط لئاذتسو اهل اوه ازم

 يور | | تامه انتل اثْلَسولاوِلَعْش|ل وبل عنا ْنَعن الس نبكاوفص نحب ابر انوا
 قب اس | هز اط نعمل نية عنصنب ل انبةعنتل هس نعةذعلا ية ملا موتو ك#اؤج ناك وتدنبد
 ر هيف 2| | همييف لادانو ناسا هَياَعَْش لَصْشا لوُسَرران ل امال َعس ادْبَع نال كلذ ل اثم ايتن نع

 عش هتايبجرانلا لوني اكوشعو تادذن وز لومتوملوجذوطتو هيذولثد يتلا دؤزاكألل نال يشن
 ا 0 ُمْهَلَعمْدَوْثام :ءالاةلجّرَعةرانعش م ا

 5 55 قوفمامل انا رهتلاوةبلغل اسحب اوفهشرع وف هدا ةرايزمهتدايز ناكت تاثولخلا ارباسةَسرَقْوفلَشلا

 | بدول ادارى ينل ممسارجلا ِفاْرَعِدْواذ ئدمحا ردع بسب اويكو لع ناكم او رج ازعل ات هدابع

 نين رمح تومي ل مسا يومن اف نصرعم مصل ره ْنَعتملإ مانيب نهارا

 ْميل ادع إطَصْلادوُسَرل افلام رسل اممِلَت عع باص نرغب لصنع هانم
 نازعدعَس بوس اني ابلااش اناوعيطتتول نان انحف كاوا دسم ع ؤوتدجت ذراع

 هلع نَسحاانَب لان سلال ادْبَع لاو اذس نا جْرَعم لجعل ازتدل ان نع ٌئَعولبع

 1 | دضت راف انازييناب لان كتوئلس اراقزلا امها ايلامفهسارعفرذ ]سوما هيلعُمم الص هالوسرعؤ ركنا

 ا سم بيالنجاهلف كئومدحب ارباز كاخا ف انيك ة جيا هل هنوبدكتارياذ ك ابا ىف ' نمو ال قوم

 ا الع شاد فارس نعيم رع: دعنم نب جب نير عمن ل عنب قع نع وكل نست اق نعد

 م اقهبأايل ا هيلا دنا عنرذا مب اوْلَس العرس | صم لوسي جو لعاف لش لاني نيب لاث
 نط  مالاناجو امو دمت ىاث اني رم نان لاقت كنرانزال اردربال ارباز كث انددَسد اثازل امل اًمنوناب كيبل

 دربال ارباز هئ افو دست املا لنموه لف رتدائذالا ١ اهبربال اربازر اف كلش ابا قا نموذح ةنمن الذ

 : رماني نلت انصْروحرعِرَعْن نجي رغما هيو كيد ايذال األ اراز كانا نمو هنن ةلغ
 ممل دهن هتلَعمم ئاَواض نيم ام ةرائزَو ءانهشلاوؤق تول اْولَع مش اْلَصَس !لوسروم ةرابزنا

 كنشثتول باو فجرا نم مَ هاك لت فكل عاد ب1 َسَولاو هّيَعش الصفا لوسد
 ريف راه ءؤذ ف غماذ نملافامل تلاع ق دال زعيىو رد ابيب تب نيف قس سول دنع

 ا رب زيخاراةرتك ديعاراس واع أن
 اجا ندع «بيوسوم نا دْصْرَجوقلا اكفنا ناو مادا مطولا
 لافاشولا هي نّعوسو«نشادنعنَعَرْواسْسِل ا .ءكل ا ىلع نعوملا نعي ننلإارليخَُع هْيباَنَعدْؤاَذ

 ءادإل حقدهعل ولة مناودجشو ا يل يب رانا تالت نع
 يضرم اك ةيقلا موب ءانغشؤهمنا ناهض وضرب اف دو مرائذ ذ ةبغر مدا ضهروَق ةدائذ



 ضيطااونو
 اًمحارازنل ابل هبلَعْس ادئعىفال كالت مازشل اهو َنَع ةبَمَعْ حل انص كيب َنَع عزب نب ازهنبسشح ا
 ندجازعيِمَس نة ندَحإ عدول ندا بيب َأَسَوملاْوهْئَِع سل َصْس اناا كم

 مالت الع نحن ثوان نمل اني اتلرإيل ةمساا وبلال كلم ل امنا ا ساد عل نع اسم نننورط ْنَعْفْسْوِ

 1 كلختلت ةدعواجبا تاكد 12110101110101 0 وك

 لنك نعزي تيهنغاط هاف ماساماراذ نمَكَك لانك ى انرنع الئ ْيوفماَماءاداز ْنمزكل كل نكو كااذخ لدعم
 هَبازَعَداَضلارَعزاي | لها ظعاور اع فار عش ز نب ةداغ كوول انْرْض اص ْنَع ىرسل ادار ننس ازع 1 م اهتلرشكا

 كرو كرو حشا نزحت ابان مالتل لاجمل 1َسَورل اوم فس لوسول اقل اكمالَتلماهبلَعم هلع

 كبل انته دابجزم ةوفصوه فل ماججِسْولُج ل محَ]َح فرعا ناداه امِهءَن اهو هلا عاف رم اًءاْشِدل دلو

 هلاورئكاَعش إ[ صرلوس هر مم ة ةومق هلال مينمابرأ رت اهترانز نورك وكر وف نوُريعنركم ىذالاو:لذذإ لمع

 فدوه عن معان هل افاد ف ]لجو ى راذذ ْمَوىضوح نوراؤل اوت عاشت نوصوئحن ماي كئلْوالَسَو
 ةَتمن جز َنيعْبَس بات كلذ ل دع فروقراذ نتلَمل انزب ءان. لعد اذ نين املس نام امن اكقام دهاغن

 | نيمال ا معتل ازمكبعو كن اياد ارش لانو انهما دلتم وكةتدانز نعيم يوذ نم حيض مالشالا

 دامك شوا هانز ناز ات اكركر و قداقذ نوئعجرس انو هلل انحركاووشلا بلو !ةرطخال «و عمم نذااكو ثاد

 ريالا نحن لكى هتلشلاءاثل المل لاخلا تاع ىضزح نوادريالكؤ انش لاثلال قت
 مثولذادايبيس الاد اثحف كيفباذانن لنيك عنادا تبمعاهن«وةياهتلاف لا ةفىذ]كقرقلاهذدالاد

 ا : ةرحن ع ى او هضرم خ مال. تشمل اعرض اوباىل اشتاك غضا رش امل نعله نع علا

 ا ع اا[ الاقباط اب لزج ناتج قف قرم

 لاثكلذ عميلنا وركآاذاو ىلع ني هز نسل رتب انيع نال امممكاذ غاورظن!ل امور! لهذا اناكل اذه كامل

 اهل تدنن رلجا لان هّئِلَع ل خدفر كسل لئس دف ونهر حلا ءضي ن امكان ل اًمذ لال نبل عل كلذ ثركلف
 ديِلاووطَناكلَسَوملاهَتِلَعش [َقَصَس الوتد نارل تلذال ا ىلل اعف ل الب ْنلَعلوقرل ثركذ دمرت اهشاراثلف

 ا
ٍ 

 ؤ
 أ

| 

 لس لالا | لار ايسلا

 0 ازال ارب للصم
 10 2 1 ا ل اس

 عا ار لوثد هور

 مب ال
 | ككل 2 هه

| 

 ..- حح جدع

 1 سو مصاب نمل امونلا ةمرحو ا قيو

 اويل ريعس نا لج عضاوم هذضاما هنعظفحا ما ل ادْْماهن ذواهفعلو نا هلل ابحي ثٌح ل يعدم ن لمح أ اذا

 كيلومالادر|ملاذه لوا كول انافتلمجت تاق انانكل تلذاله دعب نادت لحب كح لحجب ن امانا

 ةانثلامنةلمهل ايف لاو نالت ىذاهلاتع نعت اجا داث ناب طائل تفتت اه يلاطاثل !ءدض

 هده شنعك انمغافشل ى مري تاهيل انعم 0 ا اهب عضومو لبرك“ ارهرخاو ةناقلا

 ريان انفو ررخاوتنتالورمالا انه اوت الواو ننت ىلا اذ غانا 7نالب مالتلإءدئهتنلا» دج

 قشلاوق ديل رع ى اك: نير رخ ني كلذ يفض اذهب لالا للشباب هن لونعد لبر نمت

 /َ داهن طاضل ل ويترظإنل نسل كد اموُهدانهاهنومضمناال ! اهئ هئانابعو طال اون طخ او معاك

 اك نانبايز غر يردوإل ذئب لااله ماذبا نا كيما
 كر مما ىازشدايز نع اني رَعرَجانعر افصل ازع هب [ٌزعدئاذ ندم! ب نع بن ةحازعت تملا |

 ىلا ههظعو روح دع نرق تحمي ة شلت نوت ضر ل اذ قس وب وضدالو ىنئعان نائرتلايلعش أدع اوعؤازملا !

 ممااَمَوراخفو ةرزقل امل اغ ىف دعت ريل عمة لع ثلا انه اح اكلم ب بيف نميهر اذا عضاوما ماو ءائتلا

 لافراد نان راؤم ظنا سة السا ابدإا وكدا ةئاعتلشل مملعأ

 نكد ىلا صافن دس اعالضف اهنعادد د اطوضفن لق لازم ازعيب الج ددُج تر

 ةفيطللاداسعجالا ل الانتبل هلاك مما هنازمافانن ابا هنمنلخامتاننعشس حاذت واخص انارتلا لغم ْ

' 
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 ورا هاج امر وم خمس 0

 اتيت ل
 هيلع نيمو ايما ةرايذ باب ذ نايا ثيدحم [رماضبا كل ٍةلَحل ديو نازبالانادبا اهاكت ةيمعنمل؛اماو ةيلاشلا
 قلق ثداءافع هنناتؤنانءاث ارم جت نا ثلا حو انتا نزرع ضف يدع ىرذن ا لتلا
 نيبوقبزي دس ما عون نإ هْيلس نع ايوا اسما تادددانقلمض هزل ف أ

 ناالولن باؤنالا نط رداون فش اءاش نإ اان هركذ ىف ابورم توصلين طاش ءاهحرختس انوصن
 دعم ةديئف م نينس د سا ىلا ءضومْنمااتنَد ماظعلا ائتتسال ناكل ضوال اذ ىعب مان ةرصنعل ا! مالعبالا أ
 كينملواهبرمل بيرج زم رهن وعمتي امناو ءامتلاذ مالت از مليم عضال مايل التل اديب ئسمنهنونا سهاد
 تااللاتللتبل اثم نايردكا ضمت م معن كربيد د ملقم انعم عاين اد وضحّد هه داطذ ومقدار م
 لع ادعوب|لضاطل ضيرشلا فرخا بتنرن ل راث ذ قال وتل ابق طقذ اال ازعوبل الع هيلَع ل دءاك
 دايز نيورعزرلف مو اجئبالملازعرجلاد يؤ نيل مل زعدسَس نب عنيد نك وسو ل هاطْنب عنب
 امو يخسر |رمرك ل ضرأل اذ هيك والو قن ةثج كال لؤقب مال تلاع اد بع اب نسل اف ىرازبألل اة طع

 اخدرضر ةارلاؤ 4 دال إيفل كلذ لمل نير |رسوكاى تر اهنا تدصن دل وثكاق تول اذا اهننال نرحل ان اماما تايب ا

 ْ 1 شالو الامل ارضفر زيعْنلع أك مهاد ءاطالاب ضئالاولظى ل اهرصنل ايَتبنع ملوهذ ةنزا

 | ةنوددطتنمس | ١ يضومم زها ناوءرغوبتيتكوتلا مدقمةذخا نايل انا زمارن التايم انلتلالع
 اراب هيدا رم | فصينبتع ترغب يؤتي نيسان ْنَمؤسنل ايا نحداذ نبدا نزع بني همدشبم
 وشاي صر, او |. حلا لاثون تف ثيدح الجناب ل ات فاكسالادعس قنا اة ورعنرعاايخ عهد نلمح دذالا
 مطرصل, لوزتا ١ | دطالتع اللا ئيلع نحاس ل فمالتل لعنوان انتا ل ئ,الَتإلَعشادبعؤبا
 سوس است | 1| نيلودهطس و رؤنعو مى انايو نت اكتافدم ذقن نايك زؤمال جاك ىرزس العوق اطنحتت قاتنك
 دع  اهشا ادم سارل لان م ةنبل' انغاف ناعم ار ظنإفيساو طيانم ةنئ امن راو قنبلا اهيشاو قارعت اة عوضوم

 1 اسال فب كلن كو دينيا هت نكت اماَكْص نارك يسؤإ ياقتوي تتاطا ذاك شرت رسل اذاخنإآلامْلَع ١
 أ تالا ةاطابد للام | تب ىتتلروشول زلال زل هيمو ترشل او ثاناينن اول قس ينال
 لئاج اناكارهنال نفر امهنع هس كلج ]ءلذرقت نساهم ظننعىرصنلا نر ادق ام اك جزل الادمان دم

 ٌذاهَتلاذال :دماشلا ةءماظل انهعاشم نود ملاذا هده شل اةّيطانلا اهراس ناعم نائم امنا

 تيمنا: لد اب هذال اواضب ارضا هندي] فن دعتنلال اناَّمَم نائم نان عوغل لفن اهل سن انمي اناكانل د

 تيتيرسه أ مالنا هلم مفرح نود ثاذاذلل تداؤخنا هذطلشمنان هلل نشا ان متِلَعْص ليل
 نير نرطف رخل لسوكوملاو يلع ليتل روس نانا
 ةفلاءذ ىلانسهناةنيدملاىاكم نعنفرضا اذاهالتلراَع شاد بعون ار الار اغزبإ هاو ُنَعناونسَمةسفملا كك
 هقفض ةلاثواةيوكسةؤلَص ثق وف ككنانلَسورلاوِلع ]سويلم ان: كمئم ةئي نمل اجا ثااد
 ليو هنيدي دلو لاو هئِلَء شاص لوس نانا لاف لزئاف وكم ةولَص قدم ف ناكناد
 الذاديمالب هي ضو نب[ سي ناو در غلا هضفل اف لافوتحازتسالا ل قلاخا ف لؤؤنل ارم (كاألب
 لتيار همافريرعير ها انا صطضجنعطابسا نباح رعل الا نع حانعةتهل 5
 مدقلا يعز عرابزهم نزح هي ليضمل اللاب بمن عطاب انباع كلا زعوفلا |ككس رعبف فوت نا
 هب اضيف هيلا اومجرت نادال اخ سلال داير مان احنا اذن ثلج تلعن جال كلم لام

 ليلا زماشلابالبانانت عوكل عضو شلي اال ابا ْبلَململاخ انف نزع هنع
 هْيِم] صن ل ام عنصنئشى اناره فوه اال ل افق هع سرعه رزعماىلادرعل ب هزماف كلاس ةنا نبزطنكسول هلا
 ]مس ادعَت لائ هبؤؤكم ءلَص ثق وريغ ف همرمناف لجرل لاذ هوز مل اطجج] صير ايلتس اونا ناكو ىلعضتو

 7 يتم !لوسر نا وو د

 نم كن اك ادردلع
 ثراغرب و ةرهسلا نيرط

 دك ف سيرا نيرط

 5003 ا ش2 777075777 ب ب7ب7بب7ب7ب7-_-7-_-7-_-_-_-_-ب ببي
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 لاول مالت اهل آن نسم انا فاوطل لود 201 اذه ؤرصخر ان ل اقف اذ نع مات يلوح والت
 206 قيتتنما 1ظ01017171110 انف كحل كلا ةؤلشل انفو وعم

 الوتكوذلالاو كسلا ةلذاثلا ةيصخداب ني اذط ذخر انيوكسل ادب هيا اجدع ىلا جروس اهب ل ذوق
 واصلا هيو كى اشقول اون ةؤاَصل انقولخ لوح ةّيست عضو اهّئاو :واَصلاباككف هند مالكل لمدغو ةلخاتلا

 لاباس لَم ادْبَع فاران أوفِصْنَع يماثل زووم بسب ةيوكماولَسلانغوكدهاارغزم
 لاوس اهيل صوهب غاول زاهر هني ال انسجف 1س َئلَع|]ستوتل ليرمهربتمل ىف ىللان
 هضناكن ئتكو ]سد اضعا نوهيتبال تب قاف لا ةؤلض كقو كيرف نا كلذ كوة سول ادلع لَ
 ١ بليل انو ون عل كلذ ل اف طابس ننرعْدنَع بتي اثيا خيل ةنيئل ل1 لسد اذ نزعل اًنالاد
 اكفيعر لمد انو شى ان هيلا انعرذاذسرعنكيرلو سّرلاملا عجل ام كانغ ازضاَءكنَع ىوؤد اند
 دس ةواَص تقرع هب ورح نافل اضل عنب لع لام دعو هيل سمانا كلهرل اولا َناْكَكَعَد |
 ارا اهنوا لل هب ثهرحن!لاضف نع قي لافخ هيف] صل اعف كلذ نَْنسح اونإ لمست لكنا

 هل زمننا هَيلَحس | صهشالوُسَر نان دي سرض ايد البل هب ثيرع نامل اغيل عرج لانا
 نعةدعلا كلهن كِئَوْبا ل اضييملاةلْسلِعمااَءللَعشادِصاب مال ستيلا لاس مي |

 | هلاوديتش ل هيتلاتاليزسل رصف ةزلشلاتشتل مالا هلع دبع فارسا نا كيب ١ تتم
 ومص كي نعنايصلا ببب اج قحا هيتلعب حتا لبزطا عصو وشف م مونارماه ف ماكأ ل 1و اك سادت ]نور يطا توم رمو اتا ظَءنينِمْولاماَهْم مانام |

 داريكالضف هم ناق هِفْلَسْلامضْؤاشاناق خريس ةؤاضل نعم التل ِظَعمهارإ بانل اس ابل از

 ءلسو مل اورَيلع شل صمت ]لوس رايز نفي «كدبشمأب كلازوسايباذاكدت
 ذكااهلغرتن القز ت غاندي انلخداذال ث مالتلئلَعش ادع بارع [َحَنب نع اوفصو ةسخا كك"

 موتتّملَسَوْلاو هيلَعش قس سالو ْطقْحطَسَولاو هيلع إل بوت آجفلان غشت نحول الخد

 داك كَسَوَةاَسلا بقسم اوصل هي كلذ دنهل رساكد ئص مال اون! اجزم ة مدت ةناوطشالادنع
 هللاالالاالنانهشلو]سَورلابلعد ال هش لوسر عضويت انربنل !ءانم نجا اكليكسوربتن !ياج ىلا
 كنادهشاوشادكعنبتعكناهُساوهْنا لور َكتاذَهْساَءوَرَوءْدْنعاَدُج َنا دهسا َكيزشألا هدو

 د ةمكل ابنيقيلاد الواصل شام دو هن ]يبس ف ْفدَهاجَو كلمال ئعفو كبد ثالل اسد كلج

 | لضفانل هلا غلبف ناكل | لعد ظلغةنيسمؤملاب ضد دق كنا قحن|نمك يلع ذل يداك ة نسج اذ ظعوملا

 كنكئالمث اولَصَكك ناوي حجامه !:للضل اكل شل رمت امان نشن سا ل اهند نيحبا نيمو ]ل فيرشأ

 فيلات امل انداي كل سة نيضرالاة ناونتلا اهني نائب اَعاتلا كداب يتلا
 نم كرو َكنَوْمصَوَك ند اْنَوكِيمَصَوك بْنَحَو كِضنَو ك ساو ك ضو كا وسرور ك دبع عل َع نحال

 تلم َكناةهقلا نوال او َنولوال اويرطضب ادهم امام هئاَ نحب اذ ةلبتسول ايدل .ط عاهل اكاساخ
 ينال تنين توام نش اوذ جول نوت لرفغت تاو اوزفعتسان كذاب نمش اوظذامتأولدأ|
 هنعمل جاف اح كل تناك او شوف ذرفغيل كيوم الجين قاريفؤنذ نسارفغتت
 المزح هي هثاءالث ناوضقت ناعرحا اهناف كنجاجلسو كيدي عذراد ةلبتل ل تساتك يكف لع سالو
 متم ةنسح ازظعولاو ةمكحلايملوق (نل أيعب قاباكث زحل اطنخ اةةمارل ]عل دنسم تولت غداذواعؤطقما
 اظل ازماعقس كوستال اة كح ابك سلا عدا ىلامترل وفك اظن وو ثدهاحو دو فليك
 |هجوااهالوسد إي هضنل اف للملا فاك ضإءانش ناضل لوا ةلبسول ارجل نايت ايد

 ظ اوسلاوطدررتوناق اش 1 كونوا تلا هداج انبي

| 



 هلاحابَكِلَعم التلاش! لوسداب ككلعم التاااثل امتد نعست ورمل ادم َلَصْس الوسام مالت !ذ :

 دعو هلال يعبف ثدهاجو كنمال 'صضدت كتادهشا شازئما اك يلع مالت سا وغصب َكيلْمالَسلا
 مهئالاذمهْرإلَعْسيلَساياَسناَنَعلاو ملم َصَتُهلل همز عاين ىرج اًبلَضا ساكني ااا
 هيلع هش ادعاب نادل دوم نبق عون عنباخزعرإنز همر لع نعفئكلازجوقلا اكل يعْميَجدتا
 هدد ادمَو كراتخادكابَحْلءْنَل هللا ل اسال انور بلَع م دهم عضون ملَسَومل اودع لصوت ]مدائن مآلتلا

 ةّسلا أك ماس اْولَسْومِئِلَئاولَصاَنم نبال لص نواصي هنكتالئوُس اقل امم 0

 رفصو ف مح وسيعو ةفيلح رن وم َدلَسنلَع لوا ا اهلك جل اما. ا صا ضمت عاح لمنعه
 نوهتطف ىلانم دنت مالك ايس افئال د وطه ل اخ لسور ادهن لجوال يلا رعت
 دالتحج لامك نوره مم َعَمفخور ماس فودع ماع ىف 0 مشن لال زال فخ ىسعل امو ةيحانمافواض

 لاسإبا ب كِيلَممالَمل الاف لل إلجرسلاوبا مدطتف نورط َمَمْدقوو اضرفعجب مهطتف اف مدت تل ل سحلا
 لاقنضل اةلاذام تعملي نوط لاف كيلَجآ نانا, ىدعد كانه و كانتجاَرلائطصاوزلا طا

 هلل عن يلح ا نعنع وع نسج ازعرانز همن يع عوكل رجوع أكان دؤب هنادهشا تورط |
 نينا ناكل مالك امل َلِحْرَعهِيَع مالت ال َعسو القوس ؤمن تح لف ه خا زف لعن عاظ

 دنشل م يونحاج وعيد البلايز ديو هلَع باسواد ولم ل مونلا فلمفش انها -_
 ىرهل ث دنس انللوسرو كل دج دج ل امره تاج ال ملل لوي لسلق ملل اوهط

 4 عندا الووحرا انجن كمال وص َتارتهلل !ءلبقتسا ْلَسَو لاذ هيام |]صدتمل كيسين ١َءلَشلاو ١

 0 و كنق ددراَمهّللا وقف خنمّىلان هنا ال قل قمر فاض الذ ك وسيوف مالنجصاَاَوَبِلَعد نحا نرش هنع
 <13 || كحوومل ابى ل يا يع نع سلا ١
 3 ام تي يا اَصْرُهَسْنَعَءَدَلا اك ةبفانل اكشف ذداكةضاغلابذرمعاومملاب

 ل امالناناكن اكرم ولا وهتلعش | لَصَفال وسع اًواَضةِنيَنملاماهرم ميل لان مالَسِلمإِلَعَشادَبَع

 2 وسل تلالعشا 0119 سو قل دووم أك دومة

 + ىعرستمأ | لة توفصز كم ازعتم اك اذا جنينا ةلَس ظنا سولايَعط ليتل ف باجل
 يبس ١ ةتالاقؤوتلالعلس اموال لعش الس الو اسوم فر اع ةلتإءسأعبا كلاس
 | | ظلت دّيلمؤَسلاثوال لا يقل زمؤربال د نب نبآ بن رجلا ل خرض كل كلذ عني اتالم مح اوبا

 5 | لككبلا مل ]هيلع 0 ريكو كرم :الارعْوْيلا كيما ادعم إو ديس ْنمَد جن نحت ٠

 ا أ ةاتا) طقس رتل لع فرغ ىذا دانت انقسَوةييرلاب كل قضم وتل رغم رع ة علا
 ١ ى تتيلاباك < | تاظةليللامالَتلِلَعش ادب إل خدم دعؤم”ل وكت تان ا فصال تافخ اجرح ولنَو نوئدعسي

 0 | الاهم الهول ةلعننل دون شلاوع السلالات داخلي تلس ا َ 2 1 - ب 2
 ا -

| 

 لعل ناي ا ماا 0 حيو سلا

 : لاذع 2 ىف اهورلا توكل ل هل فن اغش عمل اروثلاهرمصب هم به ني ىئزل يمل مدإملا

 و زيتوكمللا ءأقتنل نالت كتطانفاتطيالاب بع نير ةرب انس اخي املا ءةنورؤب فاقت ال د قرم راب وطي
 0 عم دما 1

 أمرا ١ ل 3 . - 58 : 1 7 يل 1 0 57 ١

 0 أ 0 ار ل / 5 700 هكا



 ع 00
 ا 0 0 2
 لن ا 8 را

 0 لعمل ايتن طصش 08 تا

 عل اًمَْْسَولاْوَلَعْشإلّصْسالوسد لقدر اًندِلَعَسادبع الك لاقل

 ْ د اووباصيو اوؤيصب ْناَو نامل ْمَيلَعد حا مَمعْيْسْولْجَ مالَتن امهَلعهعال |عيبجو هينماو هاو مّصَوَو هيد

 ادنكا زر رمل نيللي لو ناألا اان /نال مي ناره دسدد لوقا ازطا

 | مثددعل اهفالم هولصحالا ل اذاهف ةيشمالل اهف امدِدَد مالح ازمشا اهلَدحتللضرال 0 ريو عوؤرلا ١

 هلام اوك ذب يح و اًوهبلعس ) ٍإَصس] لور ذخاو نون امل نوكين إو

 دإللا لما هندان ميركل مالَسلا دل اهنملقينا هلعل الردع لن نكت ثلا

 لح مقصر قاهبح اكل ان عل اهيل ايون انمبلا نان ثوكلدارلائضرازكر يطيل ١
 فطعا,اوهوضْرآل ع ضرال ١ل َدَس موب لات وق ا ايل دول لضالاة ومب ْساَو اهعوقد محشو ظ

 | راك كحل اخائال ا زبَو ةنايساماَو ةِشالَسا امامالَسل لزم نمو فادتس ا اماونكرابل لضرالادع ١

 قولا مالكن يم دعل اه ةموضحال ل انام موحد متن بمهل دويل ضو هيءطفاالامالتناب أ

 فكلما هب انوا لجن قايل ديد كبظركتس اللا انا ءال لا افاوزيئشن
2 

 21110 هوتلات ندع ءاغنل اًيمتضْفاذاةَسول عسا اكوا زا اوقاف احا

 ١ امد ةتال اي هتاف دب كهخور َكيِفبعِوْنماَو ناوالنا اهو هضاب بْد خو ل ٍدَسوْضاوربنم انمانّؤَسَولاز |

 تيارت مبا لا [سورل اوس |َقَصْسن !لوسو ناذ كانج السد هيلع تاو ارمجاف هع فو نعل
 هِلَعْش |كَصوَتلا اقم ان مفَصل بابل ازعل او نجا عت نمةعز ىلع كيو هنا ةضائر نم ةضود

 لشم تضاف ثكرأذاو لسور اوهئاَنش | وتل اهل صمت الضد اذان كل انبانم يج]صغآسوملاو |
 كو رلوق نودب موطغمال سر ثيدحنا هي مساهل صل لاوس ٍولَصن ًيمرثكات كلذ |
 ةعرتلا كاسب ةتج او يؤ واتم ماوعَو هما َع يمتد اذو ةضْوَو هيض نئبان ل افوورخا ىلا |

 ةضوويفزكدلل اف ناك ذاف ةصاخ عنتر اذ اكل اع ةضورل |[ لالا ل نينلشهمل مم ةينافوفلا ا ةاثشلا فب

 هرم رتل الضو اهنم ةعطق هناكت تحل املا ناي دؤرعضول ااغط ةركملاو َولَصلا ن ثيل اوعمة بشل الا

 يمنكم بابلابنا مةتحلا ل وخد وست ك انه ةدانعل اب نا هضرمتولا ناكر تلح ااذه كى انل القد

 دجإّرعرع اكن غو انس و هتيب ذة نفد1َسول او هّيِاَعَدمإإ صال ه بصفل او ىناكل افا نمت ىف انش الو لوختل ا

 عائل وذي م لعد صالون اثرشلا هَئلَعْس اد فارجو اع ِبِجْوَعلاَف رع

 مولا ضَقَوَم كتل امهم اؤكد قرن اوهدادتحم |عر سعرع هيبسو هن ضايد ْنمَهَصْوَد ىرنمو

 تاليا مالت اءلَعْشادبعانانلاسل زلم نعرب حتت منعمْنعا كنان“ .اطغل لفثكول ميلاف
 مفلس ضير نمضد ىو ىقيب السلاوي لَصَسال اوس لا لاش ةضوترلا

 تقلا لذ كجم كن لاقل الأرينا عراق اف تضوزل انحف كل اذق لمع كنان عيتزم ١
 نيزريطم ا بي َناكنُمن إ ْنَعن امن رإَْرَعل سمسا لح ٌنَمَرَجارَعةَنعلا اك اللا ئئاهر معلا | ظ

 هشام لوتو اجو ةضورل انسان نإ لعاد فب نع ناك نزع ناني |

 نع اه لّكلا نول مير الات نيميْنَعْن سن اوطسالاىل ارجل دحر لاالافل اه لاَؤَسَولاوْْيلَع 1 1 7

 ممم اع نَعَرَجِإْرَعمْعٍمِوَعلا اكل مالا ادعي سون عدس رمزي نع فمما معتم 4 واخ 0

 0 هلو لعإل دبع دي « نهفوغلازعدنس وعلو طعما عنا قع بتي 000
 00 ائََسَو رلاوَِلَعض إٍكَص ما فونسو ريوس كرك التل ادع نال ّ | 5

0 



 دلع ةنعصت انالدلاذب نسائنا 0 اعادذل لهرغل كاقدا نأس

 انك ل ا نايك ان َعْنَعَدَحإ زعزع أك ثالغقعيسرعازذ دن انو باغ الار يو وة

 لطلاب :؟,زلالابلسراءاداخ لسرايا يومن دادانبيداءىدحا ةنسن اك( لوي التلَعضانَ
 نأدوعل يل اوضهن ملف مال اي هرعتسر دقلع هواعَجَو لسور ادهئلَعَُش ]دش لوُسَرْس علِس نا ةِئيَدملا

 الو يربضكلذ اوان هؤاعضانأ 0 و ع
 ١ نعناوفصُن كل ازيزع نعي اكمامالاوزلا( 0 أب ا اَسَولاوَهَبلَعَشإ ِِلَص

 ١ تلا الإ نيمو اةناوطنمالال انف 1[َولاوئِلَعش !ْؤ صلت ارختسمزع هنلاسل يزال
 انو زم جل اصلان تاك انتمي اموال هيض هد

 كتاثلابلا عُضو ةرايلاب شوزغم ماس قولا ا ءنلعضوتفلاطالبلا نأ ييرصصلالا
 هللالوثس كل افلكك مالتالَمش ادع خلال نلف ل ارنب انيوكحلا نيل عْصحا نعد اكااتنادبناكلا

 مالت ا العطاف لع ديول انهن ل انف هني اضابر نة ضو ىوبنمو قليب امملَسورلا اوراعمش

 ا زل لم ذاجى ذل لباسم اذ هيَ م الَصوَتلا هم ىَذَل انكبل ازيبان

 َةاَسااَلَسَوْلاو عش الص اوسلو انثويلاران ىعبرعبلال ككتم بانا هن اكساب احا بانلا

 | نَعاْهجَعََدعل اَوا'شول انهن اننالا اكل ضنا م اجلال يضف: 0007
 دنع فاوامإ نين لمابنمْسلَحداْذ الوعمالَعل |هَئلَعشس اديع اب نعم اًبرل ا 5 ,ممساَمل اعد اح ْنعكجا

 نايا امه اي سورل او هيلع[ صم ا لوس كيب ايلاطةاب تية يكس كراج هيلع

 ايل طضتس ان ادهن يجسد امس طك رمل ار هزنالاءازلا ولا نكت تما ايس أنسب
 كنمو هد ض ايو ْنمَهَضْوَر لوو يرسم امماسورل العشا[ َصْسال اوسرل اف لوس «اتالعْشارْيَع ْ

 هلك قل يحل م م ارئهلا ال ادجانمإَي توبا هلم لان دع هيد ةولصو هديا عز نم عع

 نيكة نايا او اننيطنيبدىتل انو ل أِيمب لضفاكل ان اهننل سو وبلاسو
 اوسرل اج ةولّصلا ل ا ا ا 55006 1ك توباوربنلا
 0 ان: عزكدتعا كه لَمدالا معا ل دع] تملا ٍطعشا لم
 العن هدالاق شبل دهن لعش اتا ر هس ةولَصمالَت لَءْس ادولف تءانعلا
 لاوئِلَعْسإْلَصَه الور ْغَسْرَع تل اِلَعسادْعع اناث اسلاك جاذدْنلبحْنَعوَ لا نباَوثل اضف

 ثيعف ةواَص فلان 0 يس
 هَل إلسا لور لام ل ثمل تلاع طا نع لانشون نصد امحمد بسب مازحا ريجتلاالا

 ْنَعَناوْفصْرَع هع ا يح ةولَصْفلا ل د يروق َهولَّصلالَسَوملاَ

 ةلصنل لتعرض: ص[َس ول اول هللا َصش الور لا لاثم *تلرالع مق المع ىنارتر اع نتوصسا

 مالتلراِلغانهل ازعاشو ازعدنز نَتْوْفِس ْنَعدَح انزع بمب :واَصفل اياه امم مارح اةيجبلا الا عم

 ةواَصل رض امءاوسلمضَمل لفاَسْول امام ه[ْؤَصل وسر ااه ةنلصلا رضا طولت عمنا امن
 سريا تقحازعتع كبي نهد واذ: كرز ارسم ولام انع اسم ف بلف نسطانوساك
 : غلام ةضورل ا ةوارضف ةطاق كم ىف ٌةولَصْل ام "تاس ادعى الذ 000 انفننبا

 ظ دبعوال كد لاك جاذد نلّبَج نعد حاو يغتر تع اناَوقاوْعصْرَجِوْحل نعل هسْرع ةّذعلا أك لاف ب

 ْ وع وعود غول ]كل َضاَول ام ةضورلاف ةواَل ثمل اتت ب ىف اتصل مالت العشا
 ةكقذ لاش نرسل هازل ات ادرالاسؤنولارنخااحامزم بيتو

 " 5 سيسبب يسلم

 1 1 ل كل ا ل ل صم | ب  ججج

 هك 6 1 يس 2 ا
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 ااا ا ا لاو“
 انقاوفهزعايتوب اننا ازعزلع [ك اليمني دحنا ليو ليلا ف ثراط يختلف ةيماونثداناثظاهتسإأ | 0١ 0" ب
 ليكيزج ءاقمكا التل العشادعوبالاثلانداغنب ادار ينع لانباوالا ف ئعنيشحا بتيداعز| | 5

 | ىاض كو اداؤجو الَقوَلَسَولاوئلَعسإَرَصَم الوُسرْلَعن ذاتسا اذا: اشم ناكدن انبي للتو مد مالتلرالع | 0 3
 تتاح هيوعدلال/افمللذدل مكانه لعةرت نانللاسات هيب مادة ملم ةنانلاساتب ارق | 7 11١

 مدل ركورمدقم تلا ءاطرككعتاعوطقماليم دحام هلاءاشب نطل انارألا مدلا ءاعبيوصدت مةلبقلا |." رق : .هولا
 | الل ةروتلافر لب ضمازعدتلا لانواع ادب لانعن المن تع زكر ابتسم بتي | 7 7 ر#
 جنم انياللامرأَسوملاِ هَيِلَعَسإْلَصْش السد زعانب صاعد ددل نوبل ارجَصو م | ىسلاالا هزم كلو 1 0 نما
 نينا لاوؤعالا ختي اسال ]بال موطن سنت نال الحوالة لافت دحادض بجبال دحا |. مْ /

 نكلكل عيان كرو ركباؤنادس كرمان املان كلذ اوكي باب كتبوا هزم لان التل ع 7 رث#
 ا هب صالَيلا ايامي ةَءاينْنَبْعِك كيم أو لعبابا قدامة برا | 5 ١
 سيلا اند ولا سان ازعنل تل ازتتم ارب عززت اتم انحف علا نانمد نيت عدئاذئب |[ وبلا

 ؤ ياض انزقم يلطف قمرة ىلا ثرصاذالاث وبث! كوم انئلَحل خوضيرمل انهن نى بعئب عن مهب ازع ١
 | اناا امزكل نورباصو توق دصمو ءايلوايللاناانيعزَر ةرباط نان ال كدجوذئائلخي ناب كائلْس ىدَلا :

 لاف بانل ايلا مالو ق عضووركارمدت ناي بالو رهط دتانابانفل شبل | امد نيل 5 و و كيلا اي ارب 1و ةيعيشا | توشبلائانهل نقيا ائيمحاالال انت دصاكن الل اشلانان هيصو هي اناناولَسَومئ العش ْرَصِدلوباهب
 ىددّئ مويا كفداهتافددن م ةقنيلادلاءاندةدّيسةطاؤبقعضويؤتتاياقزلللفللخا هشنلا | | سيرو تم |
 نال ةّنجياضايد نم ةْضْوَو ونمو كنب ام ل اذن ]َسَول العش | يول ناووبنل اويل انْيب تفداهنا 4 هيي
 متل هاذه درت اف ئراسمزنجملاق ةيماونب ثداذاثلذاهتنبذ ثفداهن اور نبمّنسَو بنل اوت ازئب طرق 0 ا
 اةترازاضفالا جت باسل دسبل ىلا عيتلاذلهنف تس باضتالالانالثخالا انه بس بيذهلاةيتىرنع | | تح يح علا
 هيتغلاف لاق ومر نمرثكلامنائذ لضف نفوذ ىلا لافكنينراننماكامهلَتو اجا انيئضؤولاّم | 62 001

 || مك اوََءْدْمَِلَصشالَوْسِر ةرابز نمنع امللاطت هلل اوفو نيم | لتر عوحر ن اكء لذا هداشيب ثخجانل كاد

 ةويحلازمملا مالكا لَ بام الخ دبل ةنازطنا سوهو مالت هل ةطاف كيب اطدصت
 ةىجون اهالستسان هللا 1 لو هظ كاجو اهباىداتَو ريطح ل ادزع سف 1َسْومل اومِلَعَسإ لول ااهفَولا

 ملَتلاش ابنَ سباب ِكيلَعمالكلا ساو تنبايِكاَلَمْمالَلاهالوسرْسِبايِكبلَمالسل انف ةل سلم الا
 مالَملاَشاواؤخلنب يك يلعمالتلا هش انئمادنب إي كيك مالتل انقسم ايِكَلَمْمالَح اش ليلخ يلم
 َنيلاعل سان ةديتس ا! كيل مالكا رمل ختم امِكَتلَعْمالَعلا هدكتالتو لسور ءاِينإل ضان اكل
 اب ِكيَءمالَسلارَسَولاد هَل َص السود مولخَوضالَ جذاب كبل مالتلا رخال والاّرم
 ةيتهملاةّتنؤلا اَهَياَئَئلَممالتلا ةرهشلا ةَمَدَصلااهنالتلَعْمالَتلا ةنجب لهل ابش ىف َرسسن يسم قرسحلاما
 موالاة افا اهَاِكاَبلَعءالَحلا ةيسالل !ءازوحا اهتاِفَبلَعءالَسلاديكَلاةلضال اهي ٍكَياَع مالا
 بكل رويتملةدهطفلا اهنا الل ةبوئصملا ةمئلطماهتايئظ ملا يلع ةينقل اهتم
 || نتناكِوب نسبت يَصم كنا هس ادن دبو كحد لغو ِلَدلَءَسَِؤَص هناك سا ةم د هتلافو ديوي ا

 دولا انس ملاولَعْس اَلَصش!لرافج ضل نحنا لمنِإَ] صا لوس تس تضؤأرتس

 دقف كاتم ]سودل الإ صهلا لوس لصف كاس نول وهال َصْلا لوم ىذا
 || هناولصوملا مال ضفاِلَعل اناكهبهجِنْيَوَلا محور و هنم ةعْضب نال سيل ا هتِلَحَن[ْؤَصْفم! لور عطق

 | لاول لاومهنسئ مرته ربت ِلَم نول عخاسهنع ٍنيضوْر عضال ,ككَمَمهلسرد ئادهنلا



 و و تفي ةربأنم كاك اوافناى منيا كين اضنأ نجاحنا اناعتسالافطلنمتارقفلا غنيا

 ل عم حج بسس سس

 [ةَيسلَسَلَسَملا ملل الن ماسي ذاب اًبيحد اكره س نفك ثدبح | ناب تضف نفض نيداظنل امم
 ريل ام او نينمول اس لل الى لانيلع هّيصَوْلعْزَصَو نعم ْئد الاخ نتي 6 ءاغش اعني كاوسرو

 نحارب لف اباْبْس ىَدَبَسَِعْلَصَو َنَمل اغلا هَل ةَدَيَس ليغ أب ةيطاذ لعل صو نعول |ريخت
 هيكل دو العدان ىلع يدعو عل لّصَو نب انوع ن باعلان يزعل صو

 َلصَتَعْن نول إلك قسوم نت ماسترز صور فني ؤم هل اؤ فل اراك للصلع
 ظ لم وقل مم ا

 هناوع/زم الجاد قلن | ايما اوم ار ئدو وسال حاتم ةنسد كنبد هموهظاكض راكارماَعب لوطب

 مكرهط وجل امم ذازئذل اهتديل هاك لإ ءَصَم 1مل امل سراب هثايلوا ةرعذ ف نيلولاوصانشاو
0 2 1 

 اهناتماررط ب كر ظن نأ ْثِيضْؤِإيلا اهَِلَع ةَميْدَصل اةيايزل ا دول انظوم يشر ار خالاف لجاول لام اريهظ
 هْنماَنلْمْبَوَل !ةياوزل اهذه ايش نهنلإف لاثول كولا منَ اْحوُم تاَوَصلل ئفوبلا هللا موسفنل ث يضرم

 ديار يداوي احدا هلتلا املعزطافل ةبورماهتدجم 25 20000

 : دأو ,التلا مل ةمالوتلاطيؤصت ملاذ جسد ايذاجو ذوق ىلا هسملا كذاك
 8 02 ماا يح "ال رن كم ايديك

 2 الثا امهِلَ إن نحل ْو ناب ةضنحبا نببخَناكل 1 ا هو مص

 انكار رباخت وت ذيلحَو ىدهل ]بلس ثناعتأل نكن نوكلال نيكو نيا ّوازباو نئنمُؤملا ا

 كافل ةبيلور عر دنا | نط ادم ثبط: ثبطو أيح نيطن ناميال ل لث نمنعضدد مال الإ جد ىف ثييرورمترأ ادي كف نغ

 يانا نط شال[ كي لتونس جان ندا دا اذ ذةيكاشالم
 بقتل نود ديو علا جرس احناذيوبتعاو قرني نول فلاح ى ان ل نمذل هلل غل عيل دلول ليلا

ٌ 

 الاف شارب اال تازة اولاد ناك اما ذن وكت نا ة يا ةيضائافكلا
 كب دكني ملحان يقبلها تل ملال رف ياذا بيري حبل افضل ءاذ راها ربشلا
 ترش عرسك شالة العلا ىذه ةماركيلعم "لتنال مت ناو لون ّْ

 001 1 ] ] ] ز ز]ز ]ز]ز ] ]ز ز]ز ]ز
 ركسا ناد نوبرهملا ننشر ةثمال اركتادهشاو ع رفشضركيلا ماد ذو «ديل انت اند اذ ىف توك س يم صضنو

 نيباول ارم ضر ناكني اما دركتاواوعاطنإلذرترماواؤوبجت لف موعد جرو
 ءاطالازتنركتم ترف كمال هم هلع ايزي كش ديول تازئهطلا ماد انركلعسكٌترهل ليام ذ يككسطا
 .انَولَصاَعَحَو هيسأ اهنركذب دع فرت ناهثدا نذإ وس ةركلمحن نيردلا ناب دركب ذ يلع ميقا من اركتهنم باظو تسلط

 نيس كآ ضف نيمس « دنع كور كيلو م اْمِلَعَن مانع انقلخ بو انلركو ا نخاذا انين ةراقكدانل ةمحررركيلع

 . رك هدشنتيل ناوماللا همام مارون جافا ناكتسار الخ اءنتس|رم م اطماذطو نري ركاب نقيه صصنبو

 ايكتساواونه هلل انايا انحناء اريل لت اكيقي ضر ذاك ثنو وطن ءاننأو عراثل يي كلهلا ةاقتسم
 كداينمةصذا هيلَجوتنقنا اي ىننفرعوىننققد ايل ال شلك طيعرومايالا ذو هنالكاذوط نمايافنع
 كلذ هيفقصسخ اليم ؤصصخ وق | مم َممْلَعكنمةنل انناكررم اوس ىلا اول امر مّتحب اوس اَو مه فر عم اولهجو

 لسثفم بي سيحا اني كسغت عدا ب .رع دافع الو ثوجرام وم الف اوك اثم دنع ككذانم ١

 ةمم اف كصناكتْرن ل افيو نينو لك ل دو سيجا انماؤفارتستو انه ىذل اجتاف كي كك
 هناكتردشا اَرِحَرَو ىدهل اهم ارك ُمالَسل د مرو م فقف فارضنالاث درا !ذاذ بيرالتلااهّلَ

 02 ا 55 40 211011

 ميل 1“ 2



 دواس او ال5707 0 ا ا 5 ل ننال يأ 77
 ١ 1. 3 2 00 1 ”ل 0

 را 7 ا رالي و م.وع رثلا ا رد 0 20 1
 ا ع ل 5 : َُّط ا

 ايكشا مدام نيدماقلاوم ائبتكافرتهللالعمللذو هب َمُجاعَول وتل ابو طاب انما مالت اكيلع ارقاوهث اكعدوتسا

 منال بتال مهتما نال ل 0
 مالنا عادودرو !نيذهلل افون مكر مهم]كإ سف هلع هشاناولَص قداّضلاهقايبلاوداججناهابلاد

 آلتزاهلء الا انتكز غو نعش |وختة ضن اناني دجكد دب هذط نة رايس دايز باب ةدعرع :

 هانم ا6 هبت نات اك نْسَدْل عاقل لصف كتم مولا نوعمجم

 اوعي ال اف ةنيئمل ايوازكمت مال اطضفا اميامالاتل يملا 0

 اطل ملاذا الاتزان ثيل ةرتلزق دال كدا يغان كنع امو ثلْعُم

 ةرلاوَئِلَعسإآ صمت! ل وسر ىلا امو رطف موتك لذ مالت اع! !بعوبال اكد 00

 املاعخةسّلملاب مالَتلاَلَم َتادْبَع ل إَعمعاجوداغدان انلخدل اة عن]ءزعري د حن منعدم اان

 هلاَلَسْس الوسودلب ى اقل تسال * :واموبوشع ةشخملاهب قوتاز ماو ان مطائجرس دقراؤل اًشنركماقم
 عل [َكاَئِناِنَدلاذاَسكَت وكم نمل !ناركشنالاوزكا ,ركترخأل اولبعاو هريس ىف ةولصن اوٌلَسَورَلاوريلع

 ننمزعئدعن اني همعةَدعلا اكرر انبات لج تان ةزخالايبكسيكلااهاوانالذ
 لمحور اهي لح نحمس ةيلا موب نيا ايما هين ةييدملابث امني ملت لَعَش ابَع فزع شاي نلاورع

 ةشلئمتناثملتسا نانركل انلظداذال ائمالَتلَمْشدبَع فارع ذك |[ الئعوءازجلا
 | التواهدتعشا و وعدم وقل اوتيل !ةناوطسال ادنعأئترال و 2 مبرد اهرل زيبا[ ضمت هرج او ًامنزالا مابا

 ملاؤ هلم[ وتلا ماقمدصيتحيإ و وَلا ةناؤطس ادت الا ناو اند | ةرخا فاه يت سامبلك
 نيينعيازبا كك امام اكل, تر ةجاح ]كي هدنعا اوهراف فولط ريكا ةناوطسال باسو

 0 ا م ع ع حل اي
 دنع ة مج ا ومدة !ًةليلو هبال ىلا ةناؤطس الساد عربيا مْوَتورْشحلا ةليثو سولار !سسار ىل: 3 ع الع

 ككضَو كرب كل انا َقارتهَلل انج انلئجاخ ءاّدل اذهب عال وملاو لع يوتا 5 1 0
 كيعراغناوجوسؤم بسب هن انكر ازكى لمعت ناو لي لاذ هم نوم امعيبحو كيز لقو

 تاير ناس ويغلق: :اهرالاوعبلَواسمم مايا ةثلث ةنيدملا,ءافمكل تكن ال مالت العش ادْبَع
 0 ”كابرت دانا شغلت إلا الا صمم اسئل انزل ارا: شريح وكوت كنت كذاب صيفا اهكم

 هَملساَمَكلناَكلَصفانراهنالكل يل ىف مانمالوةجاح ال اذجتس ارم جزحالو هم كل دبال مالا مايالا ةذنه

 ملل لومساف نكمل كلج سَوَلَسَوملاوَهَئلَعْش ا نوبل إطعَْصولَعنئاَمعمي الين فه ادم مثل ضفلا
 1 ل 1 اا يق 1 ا

 بَاب شلاءاش ناتلئجاجىضقت ناهرح كنانه ريكو اهريقسجيازحاضق غل َسررلاذ هَل صرحا

 ْ الوات بنَهل ازيا نمطفس» ءائئساكا]لةيلشل ال اراهنالت ليل ذ ماذالو لادا 2

 نيشعَو ىدحاز رف ىيدوهبوصامَلَسَو اوريلع لل صمشن |لوسر ناهنصف ناس ران ادبعزاوهانه

 ةبابلالاائيللسدااولاففذاشم يدير كيإَءاولْي نال ل انويضنل لَم انساني اهول ان ةلب
 1 ل 5 و0 1 كم9 0 فلا هول
 000 نبهرجاف مالت للعمر هاما 0 اه دسر شاف دعّيركج ل علزنن

 ا اا ل ار ا وج مالا 01

 فيراسَْءهسار شفع هَدْساَو ةنئفوكدالداوكلاْوَمااَمَأاوِلْعاَكَنْول سن اَوركتانامااوبوختد |
 ةبنوماقثمدال افق ءدّيملغ م ءافو لي ى لاو هالو ترك جوفي لسا المتن الاثر كدا |



 لس نانلش انايْرعلَسَو) اذ لمس الصوت اتخيل“ .نمم اخت اناو شل ااهفثيصإول طرقا قانا
 هنو ا !َمَمْؤِابل لا ىف لزنةيال اة نط ناصر اني عويست قودي ا

 مز منعري د حز لمْ عْن سا بي مر دؤفغ ها ناْمهِلَع بون! اوسع اًنيَسوحاو ان اصالعاوطلخ |
 نال لانس ءانث نو ككونور خيري لا نالاظنع مايهلاَوةننل اب ماضل مالت ادعس ادصوبان ان لاث
 لجل لنا اوءلعاوركل نان متعطتساّم دس اذه ىف ةولضلا اةزثكاف نضره مايصو رس + ا
 1 توتا نيب ةمائكا او تاكرنيانالودكان اَْداِسَدل لها اًسيكنوكيدت
 مضداءانبكاسو. هرخاملا) اعف ناكم هنرخإم : اذ ناكرمال ارسيكلا ام لام فرخانَو ةسائك ملغ ىارترخإماق.

 0 ماتم شادْبَعٍناْنَعَةسلا براك هن :لم ايده اشلةلخاسل اناا

 نايا ينال تاتش الكولا را ند اوسصفم ايةرسل ات ىوتل عبس اعنا
 ءانهتلار ويفرج مه 8 01 رشد د لقانىوتنل لوتس ”لئنل ايش !ًداناق صساوظكد حاملا

 مالَسالاَم ءادهشل روتنااذا ناكلَسو هلامَتلَعسإآصوَتل ل1 نال د لاف اريخسوهو بازحال |ريَسو

 وع فشكانرطُصلا وع تيان نورك اص امل ارهسنع لؤقن :ايننكيلوراتل ومع مف متم مصاري كملع

 لابااًموطتمال يم نحال اذه ىف ءةدع لم هننكو درك رم
 دولا اميل أي ةزلشلاتهنبنحا اماه عود فلا غسول دي داؤو طال اذ
 ناقل حام ىدااذ ديلا الاسف ةباطل !غاغم بانكذ اه دعو هند ىاهترشم يوت ل امبدعصل او

 ازهر فالف د جمل ايشابقب دهتبومو ها ماةيوشرل لاط ذل اميز مارساهتمول اة دجانشلّرم
 1 | حداةرمتعوح ايلول نمي ةرعْعَص صف عوم اغا د الجال هاب هئلَعسيِلَوْل ا ئُسدل اب ثرعي عضو هزل

 2 رسك 3 + ا ذهل اد اضمك كر 5 دءاطلا حضي ااهس اهم ادول دارت طل ضر هلع طوخ عانذوغمنملما 0

 2 4-7 . | ةداطدوضروداولاريشإم اقر هس سومو مسلس مير وجمل اذط و ل انزوعسءاخ وزب ةانشام دعب
 0 : 1 1 ا 0 0 ا[ نإ: لوقا رنمدسيطسم

 ظ 6 0 ا ابا ايان هيلا لزق نجا ألا اتربتشابعإ

 7 هزاز ثيصمأ ذنطسورل اورييلع هلل أردن هزم ص لق هب فقل ارو امم هالصمد لَسَورلا زيلع 0 ا
 5 14 ا 5 0 ا

 3 0 , | دجال نوتحالر كب اطيضاشل اما :لارمإ كيرالا انف دنع ثضف انهشلاروبقب ثدرعمم |

 ربنا را 7 ىإأسورلاولَعهْش|َوبلا ءرخ هر شف هن صش لخرت هنتي نعل ابنجلاس اولاناكلاذ ىلا
 ا 0 0

 0 رد ٍ 1 ا لشابكاسسانهتلاروبت نم فج حاشي ممل ةولصلاب روفجوحاوحرب لف نيكول إتَنحرَسا

 ا 0 : 7 ا !وعدنَو هنو ضم نازحال ارسل اق ح ك هر إإبرطما مث

 ا 4 رول“ را دئفٌوْعَو هر كو وه نثكا نومهم اشينمايَويرطضملا ةوْعَو بيانو نيبوركللا جواب ل ادوبازحال  موبدِض

 ظ ريل : 59 نم عينينكر هناا هتع دج ناز سوما مّ هم صلا لوول هب ىلامصاز اطد ىلا ىزرت

 زب نر .ررال | .|ملانئراشمزتوشتلانعتكارعتخازغةذملا |كك ةمااتنا ذاب هن ص هبال تلال اكو ةرص
 رام ورلاْونََع باَزَصْسالُو اسود التل لَ ةطاف هشام لقي هممت لا التل سادَْح نار

 ل 5 ناكانهمم لوقت اَو نينا | نيش عنج 72 ءلكف ءادهشلا ارويفىلانزكحاضال وس اكزبول اوت َنعْبَسو دس

 83 يي ا



 يو يب بج جم

 "لا 0 0 4 500 3 / الإ لل 2 ل1 0 7 97 نو وص رص و ل0
1 0 -- 5 

 1 لا تر اا
 كيضلاف بال زعزنكلارثكلا للم ملت هيَ ناميتتوعدنودل نمت أكا كهبرتلمأ "٠

 خيطمل ار ّيسوا ابيت له, كلا ان ادنعوبال اق ل فولت ازعن اكشن اع ناوفصّرعنانَملا اك 7

 8 اكانطريضتغ تر الع راسو ملا و لعاش ناقص طالوت رراتا موتي هنا ان 00 اهبرشموا 8 7

 مجلة دخيل ادانة ىذا نجع نس نزل .|ففلازعل اضن نازعّرمِإَرَع

 ا 7 اسس نيو َنَعرَفصْن َىمومْرَع]وبرعَءَدعلا 5 عيننل ارى سكان لذ يفنلا

 كاكناون كت ةدهولا نه ىرت راعاب ل اهنئيضغل ا دجسمالَسلَءَس ادب اوانانل احد لاو ئسومنب

 اهلل اف كتف م امو انبا اهّسوعضوملا اذ ىف «دعاق مالت إل َنَنسْوْل م ياني نا ام جة
 سيلان نيبال ن يكتب الو نئنسؤملامال نيكتاؤل ال ان مالت لََيِتسْول ]يمال نيكي كل ادت !يككب ام اهائبا
 رئماداناننكك ام و امدالاث كيان عضو انطباع ماب ندا .دح درك: ككداز اهلانفا

 ِتماوََسَورلاو لع اْلَص هالو دواناننكل ان اممنْتلُذ ةدهول هذ ىرتىل ل اًقْنرجلا اذه 2 نيسؤلا

 001 ”ىرجى هسارعضوذ إقحام

 لع اي ل اًنْلَسَورلاوريل اع |[ صس السر هبسناف تاك كقول بهْؤ وج اَسَومل اًوهّئاَعَس الص الوُسر ثيذا١

 رقتلاةرمهللا لا 50 اكن د دمو ةلَصل [لضتساو مان لاق كيذد ان 0 نالت لص

 رفا حاأيب ككل اتناول يل انفال للمثل انج ولع ]س اهلا |
 ةلمّولثةيلابئانلا طبطغو مان نفخ“ امم ةيجوت لاذ اما ناكيىا هيلع فلخ اهمعش انوع كن ايل هبوب |
 هلام لذ زلم ضتباهبذكت اوزنمتثلا انشا ةادل انهو ةرؤهشم ةّصقل اة لطَو دوم كرك غانا

 ا ا

 مقان عر از: تملك اهلضفك رض سد | غ كوم أَ ةوتبلان امالعمتال انما جي 2
 مونكم مالت يلق نال لوجين ادنعابا'سَمَمل ف نازومن ناصع ةويتكب فينس نع 0

 7 يام دا عقلا :دؤلر اج لمربال 5ع .فوكلاو[َسَولاددِلَعْس نصه الور مزح ةنيَىلاوَشا 2

 هِلِعْذإَصشالوُسَرْلاُثلاث التل اكل َش ادبع ب لزعراعنب اعل اضف نعد انز همن لعن عذ وكلا زجوتلا

 نود نوب اضم سالني رندا كادلشانالتررنمؤشلاكل را

 امائَمةَْدلاانلل كن أيمب ٍيروهد كانوا انهزكو كس ديكأم ديجي علل ىلارا كعب
 كي نعدحْ رع عع انسان ءائح كة يا ذتبداييربلاو ناليجتعّوةراغ مل ادضعلاو اهب نائم :ككناثللا !ج

 ايبرب مرح ل انةنيدملالَسْولا الش إَصشالوْسب مح مال تلاَعش ادكع ينال كلذ ل اكَقاِبَمِل ارَعنابا |

 فوز ومد ةانغنق جنيت مجئاباضنلا نيب ساثل بتكبالل انام ديس تتلائاماضعيلريو 3
 هاظعلاب عفتو كوثرلو مظبرثلكةيلصالا ءاهل اخ ذة ضعلا اعلاه ضعلاو نها هاب خل خت | يف

 ودعم ازعنن ام بيتل اف لغو همذامالسعج ماهل اضنعذاجولزئشلا انف عشامادءاهلاب |

 انها صر انهبو نان "بام مرير يعوزظ ىلارباثلظو هو دبلالابرذ نبا هبدإلم هند عدم

 سونا, دش هن وصلا نايم كلذ اج اوي 0
 ديار هموت الدال: داد تلجمان لوف: لحل دس
 ديل, نككو هسارب مالك الن وكي نا انه دحا ننعم ابق |رخو هلكاوبرخ مدع لع د ياما جتا

 مضل اف ثود ةماقلا نآث ةِيمن | ْيبسْإةنيكل رماح اذ امالكانوكي نا ىفاقل اوبذكك !نمة دع عزا اًمالك

 ةلالدالف ىلاكلاهِشلا ىف يور اطاناكول انا انمار |كاناكول نكد ىلع نالديامنا نايا نحل مياذد
 ق َناَوْفَص ْنَعَْسحلا بي ةّشالا ةدادذةياذد رك اإل ديم هلل اءاش نا هلَعفْعَتس كك لْو لعام



 ننام ةنيدلادببص دبصل زمور مالنا ء ساو ص ونال اه للاث ن انس بس ا دنعنع ةريخا ناز عدانح رشا
 ةعيرهَدتعوهلد المع ندا رزعأتل اختل اثمالتلإ لع هس ادع سا نع ناني نبش | هبع هد نيترحلا

 اكو ةيبرا كشف ديوب غرر لاقت دما زان اذ :هلعش طش لوس عجم اًمدايز لاف ىاللا

 لاجرإمل اهم ل احا ام تلت اهدبال نعل[ رشا ديصلا نم بسم ةنيدمل نموا ويل او رئيلعتل [] صدقا اوس مس لفتت فاعلا رار تنس ا
 اند انقل نات دانا. اهؤتخمال اة ناكس نبال ةدازغصلان أشد ارباع نم تلف لاوس متنا
 7 اانواو ورمي لىا بجلد وجيل ينل اذن أب ةيثل الايروصلانئبان ل اناتدبالاب

 ١ | اكددينلاروصملا يخهنالتلا قو ناويصل تعيق ظ فلن دل دحازالوؤ فلانا وصَوَع لاذ ناك
 ' ١ نة دادِدِلَعْشِاََصْسادوسر زاد حلاق مالتاللع شاع قانونا ناكسم نباتي اذد فد
 ناكسَقاَءدسنل هديل اليحب اسباب ذل( مياة لض نيتلاضيزعلاو ف اه ىل باذن نسة يلا
 لميا زيرطلا| نوتلاب بتل اهبيارارغص نضيزمل اريل رفا ظم ماو ذرحو انتو ن نضحوُمَوب او فلاونهو فاد

 نعرتكبن !نعر اوف دنخض وزعم نسا نعلن مرفعجي فان عْشْعَس بسر كب قلع اضف ن رعد جار عر اك
 | انو حو اذه لص اهَسالن مياس غتر !ملَيَوملاو كل شنق صس الوشم محل ثنا تلافي فعَج فارع ةدادذ كي
 | كو زلم اهي كلا خا انماهتيبال نا د د كي ضان ل لىدؤعالا اطرد ضعبولا اهتالإإ مج تاطربذ طور اهلوح
 فلفو رعوُ ىلار الظن يباني عتل اًيمهمرح ذل اوس خل انيروصل انما اهنيبالن نان منارخإ خش ىددد
 لَم لكوا الخ هندحاب ثالنل هنتر وطن ا[ كيل اذ لكونالو انط لكوبزكم دنمكا اهدبريلومرح

 هيد اصلا ونيل اس كو هب قت بال |هشانلاوءانا امهِِلع مش ان مضاقلا دوعكرعزتوا هزجمالنخا دايس
 ٠ اي ا ىلانت هسا رح ذ لعمر جان ملَسَومل ويل | صدش |لوسر موح ةىعججلاامف بْوَعِجْن شو مالتسلا
 كرانورشاوازكمانت انبحئكةيزملا ان لييحمهللالاةةنيما لَسورل اريلَعْس[ِ] دسا لوس ر لعد ان كب

 || قتلا للادع اان ل م جارد نلْبَح ع ةضعلا أك ةفجياملا اهائدو اهتم تناواط تسداوعانصف
 كرهيالامَو تلتها ةنمل هيلاعن امدح ىد ادام هح ذهنيدملابث هحازما سو مل اذ, يلع هان 1 كه لوسر لاا لوقي
 ل6 السل لَعش ادع بزعل عن اوفس ايشلا اكل يجن عقاوفصْن عنا بنل نقل الاف
 اذ اف ثدح ا امبو تلف ات دح ىودازاثض ح ةنيدلاهثرخْنمْؤَسَو لالش | صا وسر مل وشي هننمس
 ِْ تير لاثال متل زكد لاق ماللتل العش ادع فادي نعريكيْئ ازعل اضف ئباد توف زع جلا بيت
 ة اس لاجذل ارت وعالم اهظنحب اكلماهناقئازم بليت نام ةنندمل اوزكمال اءاطرال ل هنم
 ارنا لاقي هير همنا عضوا هنلاد انهظفح انهماقلاذ_ نينراببا هِيَ نونلاب بتي اكهجفلا
 2اةئاناَمط لاوس ا طسوتإ لب عود كفيتسأب ذناقن ج نوكي
 أ عثيإ تغاف ةنيعل امر ن اندر اذاهقاتِإ الع تناه عونا اهل جرابارعتشتلا اك نسر لوم
 | مو للوخهدنع ثعتصامؤتم عنصرعد ونتاع احم غشنا د جلس لامي لعش ]مه تالا

 :ةناعز ام طدهش قات كلذ ]تفقد هاون اور عش اص كتف ةرلابذ ُن 'لهعلا خا هل محتال
 5 يؤتس نتن نعل اقف نبازعت جاز عزع اكد وسوق آعَناَو تن اقارل الن ا احظ هيلع
 هالعالم سرَوَص لوتس لاف [تورن زعلعلد | هول اق عار نع مالت لعن ادع اب ائلاس أ
 ف هنفيعمأو لفإكت نودع .وطفماأ م نازل تعاد سيايائولح 1 ا هللا ْ

 ءاننلاز املس نبى لدم عرج بمب ا نزلات سموم دايز ل اة هش ِ هرم .18 7؟نوأق ع راس 7 9 ا[ جس س71
 م, ةقش ان اناغإ -_- رو ب سجصجببجا سمس سس بسسس يي تسييس يس ديل ادي الائهتان ةنيندلانل>وملاث يوت لستو نان جر دوب نع حت ان يم زين اغلا قيم نواب |

 9 املا 2 ناو اولا

 ا يلا لا ١ م لأ ا ووو“ ةريبعنبن املس زداوفد 7
 . و :كلار تاابطي 1 1 5١ ع 0 7 5 ا مفرح 5 5 5 1 70 2(

 اببايخا يت ل” وو مالا 0 رفا ا تك ل د1 < ننال
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 0 نيت ماء قوز كبس ادي
 | كالفن لحج كمن وسل اهد وزيد مالَسلامماَعءايبالا دورين كتل عسى امن هللا هدؤْز/ مد ورنا !كيبلا

 ١ مهلاعارب دعت منيل اعراوتلو ولك الاب انا ضفاَس اددع مالت للص نمل ارم اًنادعان» .!اةكلذ تملعأ|

 ٍ ا العلا او ليني معحدلْعَس مَدْك ! نمو لات مايه نزع عدوا اذ نادم بكت يسب اًولَضف

 ا 'اسلرل اء نينمول أوئمارأ أذ نمل !اءالَس لع يلع ىلإ لا سا رنا ما

 8 نجا نيل نع مأ أه نب نعرتع - 0 8 :وطخاكترل هه انكم أيْسأم ٠ عجراند افورعورجو ةوطخ]كيل

 5 مما د وج دال ال افا ر ع نعول هز رع دام دحر عللد ندع مساع فارع

 هيناتل انا نلت نيو | درو زب ملط نبه ادع اي لاه ءالَسإإِلَع سابع ىاؤعن لحد لا هاك دهنلا

 ليما راززو زرعوزج ل ده رتدانذ ناركاثجل ان انآ تنهش لكؤ هنو لافالت :لذّسحْ كونان لاف

 لهن نشا رع قولا ةريضملا ْنب لم ىف ز عر داخل اذ ندمحأن ب كل لارع هع بمب نيرعَو نتجل ده

 نيلي تسْولازئم اركذ فتو زا جأ لعد اضل انت نبرفعحرذع كنك ل اهرهفزبمل ا -رنعرفهج هح نع كلام نب

 كمل هه تكتب اذراع ىدجراذ ْنمدرآ زباب ل اخ السلات اربع ينال درانمزبإ لاف مال تلاع بلال ىلا |

 0 اا |ةرايز ف فرعا ام نتراح لاش امطتامدرانجزبااب هاو: :رووعم ةرجوزل ورق ةوطخ

 ةيزللت لعن نيش نعل ضفل ان اعني ين عهنع بيب بهذل ا ءا: ثيرحلا اذه يكاد رانمنبا اياكاددا ناك

 كانلاءاو نازعيبز نب ةراعْ عئولل نزرع در عالما احلا فاته نعلو حالا, ىس ومن عع

 أ زيسؤللما نب ع دامت لوس دنا الَمفمالَسلا العدم ِنرفعَج ادعي انت لانا الها ظيعم |
 هِيَ ليلا َناٌمالَتل ا هدسرعهَساَرعلئيَنَجر ماع: ايل اق هب ةرترمعو مالتل را لع

 لائاهدم انتو اهربعو انروضدار نم امه الوُسراي تف اهينفدتىنارعللضرامَنلنصتل للاكل ل اًنكَسوملاَف

 ا ارت نورت مو مداكاو ل نمل ]محرك ل احن هدابعنمهوغصورفل جرم و اني بولت محهش اَنلرَسححا ادا ىل

 العاب كلوا لَسَوملاَ هّئِلعَش ات لوسرل مهتم ةدومو هه املا منمايرمت اهترائز نوزيكو ا
 أ دع ةعءافْش وطول

 يوي َمدْو اد نين ايل نام ان اكت ام دنهاستوركر وةرمعن ىلع اي هنحن اق ادغ ىداطذ م وئضوَح نودراؤلاو |

 | هتلر وك رايز نم «ععجر يح دؤفذ نم وخو ال الإ جد سنة نيعبس باوثدل كلذ ل دعكروق ومر از ٌنسدوسرفلا

 2 ِبلَِإةرطخالو نتس نذا الو ثارنيعال اين يملا ةرقو يخل از تانجو ء اناوارلورتشاف هما

 ىضوحن و دربال و عاشش ميل اثالى مادإ شت شلؤ ا اه ائزبة نازل رعت كوكو اب زركروضداؤذ نوزيعبرس ل ازم
 لائريعن لضفل ازعنائس ْنع نعد ادزل !نَع هس انة ري حار فب هش دن اللعن لي نع دولوق نبأ بمن

 يب وذان لرحا لال تلم هيل انلتوش انخ ل ان ىغل [11قانش اقام كن مالت العشار بع ينل عشلخد

 نمل ان رزاذا اهَتلؤونفرعت ناالاهّشالوُس اسكن ايالك لطف ماير ضف فعن لان مالَسل لنيل

 طبص مدان أن ولوةم تلا لوس نبااي تلق بلاط ىلع مسصجت حن ند مدا مالظعر اذ كذا لع اف مالت, ل لع
 لجوزحش انا لاقفثن وكلاب هماظع رابح فكم مازاد انيلم ىف هماظع نا اوُمعز قرن مشل علطم ىف بيد نإ بل

 يوشك 0 افاطف اوبس ايل اء وطب نإ ة نزل اوم و حونىل جوا

 أف نس طسو ىف دهوك ابىلادددم توطين اولا اشم ف اط وح ةنضتل ططوج فلج مدا ءاظنع هضانوبان

 صناع قرت هئم انا وكلا ارحم نماطءان تلف ءايولب زضررالل ىل اتا لاما وضع

 هيلوهلذو ملكك وم هئِلَعها لكى الاب از هخطتوطَءىرغلاف هقذ نؤباذملا يول زخاف ةنيفتلا ذ حوف
 ةيودادع هين كسا اوف نكس ندي ءل سم ايَحهَنِلَعِإ امدح والباب هّلَعْذَغ اداب شوق

 دق عمب د حوت ندبد مَ اظعوزف ريل انج ثرزا ذافهَتِلَعس اتاؤاَصن نول امل نكاعب حيونت مدا دازيسطلا



 موعد دانع»امتل باوب الويفي هي رياو ناونيصول ان سابلعو نيدئلام ءاخارجعو نيلوال ا ءايالارباز كنان بلا ىلا | ظ :

 «دي]قعو كلاكت داره لاعب ناروهشمنا ان ةفوكلا عنز هلاك يخل ليرغلاب دما ل أيمن اماونر خم ازعن تالف |

 دمع ب انيةصلي ىلا هسّؤب موي ملفي نم مدبانهيزعي ناكر ذنل ازين اعلا نال نينرغلا ايمو شربال اه يَذِج |
 اكان عاكَل اةيطنزبل اع ةدافز نب نجوما ارعهّسبانعؤوكلاراغ نبل ع ندد لعل يعدداذ نيدّجا نب ظ

 لاب اهي اند مالت طع اضترلا ل اهرماتل لضضت هركتارينغل موتا كانت هله! ساؤرسلجل اًومالَتَع | ظ
 :ةامضيه ذرة ةضفْنعةنل ارضَق لعاللضودر ٌرْهْل اذ ناضرال ف هنمرّهشاء ايامها

 ءانسرهت خر مرض اقناكرا هضويشلا وكنا هيازتونخ انوا نسخ ننام ءارعة وف ان قمة فلا |
 تاولاب ثوصن ثوان م اهضجاكؤلؤل مان اناروبط هئلَمدكاونلااعييجر اهب ايل ارحل نسر هدد نبل نسرهند |
 كلئرباظت هناا هْيومنومتِسو هلا نتي تاؤنمتل ل هآعَلانللذ كلا درَوريذهلا موي اما ذائراؤصألا|
 مهنتي عَكل خسف ثراطزأت لل 1نعقجا اذ انوع او كاسل الل ولع غرضتو ءانل الا ذذ عمت اروطلا|
 لبا ىلا للَرلاوو الخ اًيرتسادضر كس |ريولا اوفوش ا اوذون موي ارنا ةطراتندداؤتل ملاذ ف

 نانو لَن تسوإِيءادنعرينلا موتو نحاف ثنكاجبارنخ ازباب لاذ مرعي ةموكت موي انجلش
 و رهشذ ؤتعاامنعضزاثلازمَوتَِو ةنس نيس وذ ةمليس و راشو ةنمؤنو سؤ :لكار فيلات لا

 || لكروت ميلاد ىف كناوخ لل ّضفان نيف نان اوخال هزد فلا يملا هر ابل
 || توروهقم نولقتسُم نائيالل يلد شارح |نفركتادايكارخ مِطعاد من وكل الهاي لات

 .مفالمل هنقيحي مولا اذهل ضف سا لنرعؤل هلاك يضعن ل ركل انش كر ضنك مئابصءالبل يبس لا

 هع د واع اوي لا َناالولونامرسَع موك نككاللا |

 هتنمهانعْمسَو [تنيسخ نمرتكامهجزيزسح او كوبا ان وعي زبل ا اطددرت شن ةرادز نإ لاقل ملال امد دب

 ائانطانر لاونج دهم جيل لهل اناناس
 ل ل كذا اهلج اهصقناذ 00

 بيسامتْطفاهكمسو !اهن نخان امهنشلو انف اهل شنرفو هنن ل سس نمل شرف امال ان ثئدح سوم اؤربلع
 اهلنااهساشم اهلكن املا اونزبن ا اهِفنمونككال ل استحي اناكييمامل اتش تالاف ل هنت النسل اان

 || سون يس اوطورط ةروسج اهفةءارقل اباهنيعرور عاب يطل اكرطعل اعاوناب ثهَف اوحيماو ان روفر إم طراد

 ثحوْأف ارك اهشا الا الَتلِلَع بلاط نايل ع ةيلو موت م ويلا ناالاثرمل انهت مداثم ىدان قيس

 3 دب اونؤل نسم ثرطَقمءانضْبب ةباهس هنا انمن ضبا يصب قماشد لاغاني ندع تنبع |

 | بيع ولعب كينج ككالملاثرثن انه الظن قو ةقجيا ل تنس ننال لسا هضاب اط دج أ
 | نقكمابزغسسازعةدها اذ اليل امل!!! أبكي
 الاقامجماغرذ لامن لا مالم هطداد بع يف ٠٠ ني ذزالا ساذج هش ادكع ماو انادنكل اهل يا ناؤفص |
 الذ لالرضيب ثاوكذ رئي دنف ط جريح اع ةنيمّنض دزرام ل هال ل امرنحرلاب نفد ناسؤملاويما نا نومعزن الانا | ظ

 اةحرلا ناس نإ كن اناحر ثيصال لاظ هير انهنإتا م هنماًكضوم ثهَوف مضول الان بهذ دج تاكا

 محب اباهل اهْيْسَت سغلارداهل ل اًهوتلان اصح اضرب !ناوكلاب ديراو وكل ثمر قب لمردكلاب عاوز عوكل اما
 يوم ا هيدرحام ؛دجّلاذابال اباه ضو ءازل اب اهلعجّنمَو ءدقوملا
 انسنب شادن عزم نسال انوع لابازعدجلا كة جلال اذلاب هيف دبؤكمانانؤئضلاذككمدمانبلال |
 6-5 امم يك رجوع افوساذكل صفح ل: 1 م ا: يب
 م هنت لان كلعن ارماني نييسولل تاه ولزن الافضل انيقنان ىزنلا|



 نالو# ١
 نان

 ٍُ 1 ار د اا 8 8 0 2 2 1 20

 7 1 0 نا 2 ما. ٍإ 0 9 1 0 4

 هازع ا اهصاضسبز تركيز ازعل اضخن نعوم جزر ازعشادب ندعس أك نبق هنا رخو ةرورغ نيكل ناكشيح
 قر خان الرو اشلا امّهِلَع نيم اير ايحرخ ارا ن للص نيت ولاد اضم ال لوشرممم هنا ءالتِالَعمانَص

 ا يبا خاو ضاروسو وخد يطالبن ااا ادذخا نمي اازعاوكر افك ماوي حادا

 لا لعمان اثةايضم نازلل هلم امو ناكس الاله تدك لعل دمبيغلا لاش نماناكتارخالا ١

 او اركو نيني ِعِلَع اكضرالا قتال ١
 ول اذاج اذ امهعم كيك ل يطعس كود كَ لائ سلال ءن يمول قل اراض تل يسلم كل طيران |

 كافل - 0 وا ا رول تاوكذ دنع ميل ١ |زنعو ةرملا ندب َناكَو ]

0 

  نكلو خلاف هاليركم مال ِلَعنِإَحي)ئبلا كاد نلج تلطغ مالت لكنت كت إعرض رمال
 ا فعن وه رازعإهس نمتلك, الطين بم ابي هتف هذان وعرف س ال لا هسا الحال

 اةنيفكولض رهف طرخ ا ترامس دنع ممننك ل قلت نا لزع جمل لف ازعاشول واازعزازأ ا

 أ امههنلصرنلل نيَمضَول ماون) اذف تعج تلك, تلال نمو 1مل ةعضومانش ل ادم نيتهتدل [صفالف | ا

 بوقححْو داصل ازعل ايما ناهم نب تاوفص لو دانا لي عض احبت نجلا ظ

 فاح دجزبا هي معتعاعز ا لاو ل اقلاع رش م د "لتلاامهلَعَتَع |
 قضرألا فر افخونمدحاتلرمعتعنالبجأ) هد الاخت ل اوواف مانل ازمومت بز بجملاعواس ل اقف مالم |

 ثول لاقان فا لقفقوت :ىزعل 12 ًحارباس لؤي لخ هد ثل دعن ل اا: ل عا راشل 112 لاو متماَنيلا ص 1

 يعرج الخ سلالم روس وس اناو.التلا ا
 هلجدانه مل اعنئملاانم امَسالوُسَرْن تاير ناك بول خر ةتاعكر دعيالس مان

 قفتيكاكدناءافي عافدناتمعاذناعافتداضتال ذيل جارئنبدالل اتاك كلب لكل لع "نا اندلع ١
 د نسح انهونلا انادي ةير عما دندن سن مالا 0 0

 ٍلاقرط وي نعمان انمْنعلاَلا انمزحد ا اوك عيلان ولأ | ليغ رععح محرم ايفل أ اعنا ددافلا؛

 امس انكلمال 0 0 ماعم عل !ىسافل لا نييذا
 و تف اص و

 200 ل كان تير فاظنان و ا

 ماص نيل عْذَع بد دوه ارت ث نوف دال اند ثعنمال الس ِع اال هيانحو نم ارقي لع 0

 | دبعوال تاذ ل اةريْضَت ىلإ عةسإرع ة زجل العن نيد ازعل طا امين دا نعل ناد نعت نبةعزمأ

 ةبنا نولوييسساتن ونون يات لذ جوف هبا نفد اثم در نيِمْؤل اريمَْف * يامال ترإلغشا

 1 هللالئعز عدا ن بف اخّنع ره نير تع علا أضقنب أنَع هِساْرَع دنع سب ةفوكلارهظ كك ازال 0

 ”ةحرخاقلا مالَسللَع نسوا ةّيصو 2. نورنا هب ثّدح ثيانحذ ١ - يمحو اي

 م أ اتا ال دؤلصت انين لوو أوهو قوخدأ دان موا "كيسا كمة !تبوَصتاذ 2

 انهزم مئازحازداع مدعو ير كلفن مهتم فينا ق را ملط ونو ءادجاء ان سروص ل واد ]15 ناكو
|| 

 ١ الانا الة هالَتلاذَءْس ادعو نسل سارع دا نءضل نزع دا سال انهن : -5 تضع ال قعضوأ!

 ١ ريسدلن لاث هنجاجوضتو هتركهنعهتبلتظنالانا انك ميراو نيئفكوه دنع ل اناامامم نان ظ 0 الرد دوك اج |

 ةضوكى ةنلونلاكمضلاب ناتوك تاع مد هسأر ل انقخ نمو ال لمع تنل نال ه سارى ل اعف ىلعزب نسمح | ١ نعش رخال ْ

 يال ابدا شادعرعزج نعي داقل ايلا هجن حاند نبل نيناع نبت "امه ْن ]ين ع هنع بسبب

ؤ اطاغلا مسا الترا لعش ادعو ال لاف لاما كرانمّنع مايلازءبوقِعبل ان عز از طعنا
 



 اليل طت منسكو[صناللق مدطت م منينكوإ ضف لاق مطرح الجوخ بكرو لوو لام رح ا خوه ملام ثقد
 عضومنبتلوالانيتككرلا ام نيشل ال اكنييناَم اكنيتلوالا امك اذاف كامخرل كلمن عجر ثكو غنيتمك اصف

 التي مائل ا عضو نينلاشل انيك لاول الع نيش ل ار عضومزئتيناذل انس اوال نينو ويم
 كاهل اله هش ارئص زرع نموجال لفيت فارم وبما يطذ نيام ندع هين يدخن ع هنع ببي
 هنا مالَتلالعش ادع ان اويتْوماثي ضل هاند اب دكر ف مالت لحس ادع فا لة نلخد الاف هيبازع
 هيث ءاقلاملا سار مذدقسيللكْنَِمَح لس سار دنع ضمة يطممال ل اثم سفاعضو عاهل اه هيلا
 نلبر. زب نى زع نب جن عل ضفل انظر ل نع هنع بن انهم هنف دخ هي ءافرقمسانالومز الغلو
 ياليت اة نايظْن دوز عا الادب حاصَْحرشائل ا ءاشعز رين نعت اليه ن دج ر شادبع
 لاف دانؤكذت ناكل له لوم وحطماخ هنا لوب هّثاالا انشد حان َحركَد وَما دق ثَح مالت ا لَعضادبع

 د47 خب :و اهفارتف ةواَصل اوفس! همهذاال ايفخاعداع لف هلم ضر م انهنيب ثنرَمخ كش ادن ررمارتدوناب

 هللا امَدلاةِتلاٍمْوب1َبولاوَدَمهساَلَصْش الوُسووو نجعل مال تلال نمو مص انه لاق اضل اذ
 نيل هوا انتر الك دضقا ممل البال ءوضالو لوحالكك ئاذضتز دما كر دق ماكو )ما نعدبال
 'انلْيضعتواذد انحف يعن كناؤضرذ اًدعاطانل هلمجاو هشم ليو هرهقبايصعمانطع اذودذ مانع تر دقو اثق |
 نم هيانالضفواءاطعرمانتيطعااومْهللاانئاْمَسَحْر صم الو ةزخالاءاًدلاذ انس كو انئا نواف ديدان دوسو
 انددوسو انئاْنحَو كناوضرذاًدعاضاثل هل مجارغم ِدِنَو هرهقداركتةعَماطعان ةماركرم هبا تيركاوا ٌهلضَ
 اكان ذا !ماذعالوانتمالو ةنئطالوآرطمالو أو نل هل ديالو ةزخال واني تل اذ كانمازكو كئاطتو انوه
 انيَمانل اغا ثالو ثامن اذ.انئائسحانضتهلل نال فخ مال وسو نال منلب ذو انامل ةزالاف
 نيسلارتاهتاكتلانخي دل ننس د كلن الذ جاو كاش مياس ائينج انك سال كان دنعان زن الظن اح
 ىلعزيطق ا كنعس نمار يقفل عسوارتهأل انما اهانه عجاو ناورغاماَجَسَس] جاك انسَحان نس ل كبد اهلل
 لطعررملاو انقر اهمال اَوازرعنموةسامف طفح اَءائَتْم اذا ةمالكلاةاننّيمحآ ا ةماركلاو انصب اس ىد حلاك كاغن
 ذائاث ل ومنا تمام جاانننيطخ انج: دل تاكد لهم تانشالو نمل ظرات ضال انفوط نصف ات اًدان لحام
 "راكم ةللف نك معا َقاونهللا اًفااَملْعا: ذوات لعام انشا اننا شغل ذانل دنع . ءابظعانلمجا اًنولف
 نع ناخيضنل بدم نم شلاركاذ(نل ايري الاد انتل كدي يفلا هوما عل ةولّصو عمدت
 ركوفتتسلاةدْيَسْيب انس مالك ءائيذ يكد ةملوق دائشنالا اذهل شم ريغ مالنا انجل اءاضفل يع
 خيقعتلا انه ]ص سالو ومْوطوابهننالثل نتبادل ازثيىا موجب ث رغم لوبا عجاذ لوقيو ثدي
 ببسنوعاكر اقتسرطبل اورتمال اويل مون ايناس |نهناالا اينَّسلا ذر غالازعائم دحاد عب نان رهطلا امهيدجنا
 .يانل حابصم فوك! ناعنمتل الثنيان ةمالم اناا تيلعج لا تونلافيتتم فاول اديرشنباتتل نايا
 تورو اوفى دهل اي اني نما حابْشمْذى ىدهلا انطع اع اننيقبا ام كده او ْمواوُصَو كاشي

 نوولاذال امال لَعْش ادع ىلازتن يظنون ناب: نمنع دوالانلل ادرس | نبدحازع
 ةيؤسو هنؤمم ىنركاع ذا هل ذم امو ك نيه َيرْسْأَ] تغاواضوذ مالَسل كاني اواو ةدانذ
 ةء دالي ف فرتس ذل الد لم ا نانبالا ىلع نمو ]ع هتفالوطتو ىل هم ةمحَر هن ءاط ضف هو لسور لاولَعس لص
 ا دود موجودا اة ضاعف هناواف لود غامبول داو هوكل وع فدو دلال ىوطةهياؤد عب جاع
 , تادهشاورل كرمال كس ملال نانهشافنناذه ناالول ىدنمل كامو انادص ىذا لدن الوسر ىصورق
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 لع علا وسرىخادنادئعاًّيلِعتادهشاو م دنع نوح باطل وسدد« دبعان

 ملل ا اموتسال تان |لنرعتل ا تجول التو اعول انمهطع تاما ةوتملنل اوشا
 اًداضإم هاطلا هيب لماع لب إَءزصوهلل !هناكرو شاحن ريل مالت اًورمنملا جامل اولْجِإعرم الا

 )كتبت كقلؤ نمل دبع نتوصل ائافصاءك لابن لمَبَصام نرشاةعضناوضدا
 تايدودائالايره نش ىلع ]يلَيل اكمام تسل ايدام هئلعَجو كماعب هئشب ىزل انور صو كلود
 كءازيماؤعلا» دل ةسةماللَعلَصَءمَلل اءناكرد هلالحَدَم هلع اَءَآ دل نم َكئانض ل صفو كل دس نينا

 ايل كدابلامالعاتاطلج طق ءانهشو دنت كلان مهر ايل هيلا دسب نم
 ا سول انماكا مالت اهتلخْرعسارْصل اع السلايم يح هل ات ماع تحلم ام

 انيتوإ]ما اهَكَنلَع مالَسلا شانكتالل أ "ات !هئوفوتل اوناخكشاءانلوا اور تا ود ماءاوماهنينلانيسْؤلا

 000 !كَّمْمالَك را وللا هاه ما

 مل موكل اياوةؤاصلانضادم َكتادهش|مقسلاط ارض امال لبحاصو بحال اكنملو الارلع ثدادو نيدل ادومعاي

 هلل! صخوم داهحّوح شاف كه اشو هللادهّمب نيو رتوالن نحر اكل انولثو لوس انهار كتل ازعْسيهنَو نورعلااب

 هناؤضر نس ادعوا اغا ش ادع انامل الور اضومدش نيو صك اخو ايس حار اص كفن ث ديو مل وسرل
 مْ[! | طضفا هل هاو مأل ماك زعوملوُسر نعش اكرر وهشمو اًييهسوارهاش هيلع :كىذللث يضم ظ

 هيوهذ كلذ هغلب نمو كبصغَو كمل ظَدكيلَع ىرازمهارعاَو كفل اخت ايعلَو كال عبان نم ازعلو كلم

 اجقلنل نخ ةماوكنلن اف ةماَككَنلَع ماظن ةماق كلب الو ثدحج ة ماو كلفلاخ ةماّس ازعل قر مهمه امل انا

 كيني ابا ءايضو امل ءادنا كنق ةماّرسل اهلل اىقرؤللادرؤول لرش مهاوشمرانل الجول اس دن ادلع

 ديفا نود عدي قنلكر ثوغاطلا وحب اعمل اون الل او ةضع ذل اوكي اوطل اوك نم أوحي ارم او كران رحم لضأو

 10 ياللا ملا كفن الرا هيمو وياما ياضاوسل اميل ةغم تدخلك
 5 ع مَملَعفع اضل اهل اًرماَنَحاهبَنَسال مانع لعمرلل ا اشلف مالا ةل نتن انه |١ نيسان النعل

 | نهنمؤلامادانض | هلثمو كلون ةداضاا ةلئ لعل ضما تل اها فل مدح اب ملحن لاباذع طل دعا دما ةالداوق اا
 فيقجيالج اكدولنساؤِرافعاضمائاَحْن يعبأ مالسل مَملع بخل ةيالوذ لن زم لنك رح او اه ااتنفنا هلق لع

 ثموُهعاسإككِلَوَسرَوَك تب تع موني لموأطل لمح ناو ةمازشل!طنياع دف ماسؤروسكا دورات هرم

 كئايلداف قدضن امة اتملل انفراد ك ئاهسَو العز ماظورلا ارتستسم ىف مزعل اًورهلل مهل ًنَعاَصلاكدابع |

 اليلقو هناتدنعل جات نينحالا ماب ةرخالاد ايدل اذاً وتوفر حم هدمانسو مسن ىلابتجم

 | اهَكِيلَعَويَدِصْن اس َكَءالعِزْنم ان اكَكاضْم َنِمطاْنل امو كلن يللا نويرقل !ذكئالممالَسَو شا
 هلوسر دو شاك داي لهشارهطيرم اطرهط نمر طم, هاظرهط كنا هش او كن لَو كح دعس | سوالوم

 كناوس ادع تاتو ليس كنا قوي هنمىَرَل اهلئاجَو كتاكهش لماب كناَوهن انجن ادهش اق ءاذال اههالبلاب

 كياوعنموض مصل خال اطَكنرابزب للملا اهَرمملوُسَرِدْنِعَو سادنع كل نول اهعريظمل اذا امكان امور وا

 زا ككوإ تنوعا لعدم نما اك دلَرىلاَكَبل ا اًءاطنن !ءاندت ضف طع بنج اع اهات مح اراننم

 هللافمازم تناوب دنع لزمملا ]ككل رمل انا اوفاول اءانعاط فك الومكش ادعانا ةةعيرككق عفو عبنمك

 تيرماع اهدنعْن «جياوحن ابلطْوِمهاَوديلاَءدافول اة نبعرَو هبي انهو هلضن جوت دّو هرْلَعوحَو هئلصم

 ري لما امناركتمل] خيل عزف ا ادحادجاليركاداغ زد د الورك او هبي رضي الدرك نبيا ركل يندم

 دكيلادنهوعافشتسا دربال كلوسد لاذ كلوسربَكيل لعمجوت عال ملا يطل: بل اَهرصْال انك اند اد

 داخذلاف كنبدل فوصي عددي زو رعي ملص انهئينودنالوو ىالومةد ايزي حشفنم تادهللا
 تح

 ا

 6+ <س 0 ا
 5 روح ب ا ل ار كج
 2 م ل ا م اح 6

 < كم تر 1 2 اج ل
 مع 66 تيكا < هير -و

 دييبيصسسعيلا 4 قمح - >2 و ه- 7و



 . التل لم بلاطلا نع هلم انسان ططشوماك بلايه اياه : حالا
 ب مطران ايلى تال !هزمهل اوءايصوالاوعيرضتسا ال عافلادء اينب اللة عبوس مانا
 نمثدهسوهتدهْمَرهَنلَءاذمان كال قروثتل بند زمنا قر نبا دوهشو اديه ساده اسهل :كىنْلل

 - | نع لوقن لاكمااَتِللَم كار احالا قداًسلازت تسمو عب ع هين اجدملا
 عملالانإ تحبس ذحاو نير فجر ص عت لواَو ءولظَم لقانا شالو ايَكَمَمم اللا مالَتليلَع ينمو ارم

 مه شلاق رام كنان مئِلَمحتجٍ اذار, كلئاغش بسد ارش كنادونات

 ىل لع فشاف ةريكاونذ ىفن اهدا واب ىلامتس !ءاشن ل كملت قل !ءارلظزموكئاذصال ايداع كابل وال ظ
 ٍ طضتدازلالا نون الكىلاعتشال 5 ”تافشداَماِجشادط كا نوايول امامه ادذع كل تالة عشت
 دنا هن: ونجتوضترازلالا سل أسمب هلشم مالم تاجرا لو رم اطل متر عع ديم !زعذاز زرلا اك ؤ
 تكيلعثا) تع انز وكلا رهظب زل اثنا اذاهشمل اقلام دّسربالا ةدالر حن نضْرلإ مدا لعق انراغ | ظ

 لان مىاكتاخ انرخاملا شامان َكلَمالَسلا لونك مجود اشستن مالت لَعَنسويماَفإبقحرافدد ْ ١
 د كس و ا بيده نسما ل طن امدددات لوسرز نمو هلوركم قمل عزل اه ليغ | اننيا مالت نيو! مارد وعن | ا

 ع 2-1 مءانازتوجوام .اك لم ةالوسر تار رايز امسك ازور كهل 0 وجاد مثل هادئ علوتملاّكا ْ

 0 0 ' 1 ا اداب لحل ان دارج ايمان هتان شا ايَكل اسافر وزعم كاك اهريخ تاادراز
 حو ْ أةعاجمت هوي سو كوس مس ورا وما اهيل ماَر نعلم
 92 يرض - 8 كقواسُود اوهتلَم َدلئاواَصَكَِت ناو ترمب كنامم 93 0 يهمس هوس
 0 م 8 :قاوممللا ةينناتعق دضإ 0 فل اوَملانومممَشَنِدَلَداْبَعَشم

 م 0-5 2- هد ملال كو و مون خطار ذاع يقم ين ديو ففنألف َكثايلنا عيون ءؤم كب
 ا - 1 ١ كه: نجلاف اندرات وم ورتل اًرمؤبرث ملا معان: ةابكّيرماو َكنماركم مهفصّصخ تناك دع مما ا

 تس 1 ىذا ةرايذ بسبب لكك ًاهمضاو» : ذاطا نارا ثم اانا رت ا

 ا انتل اها! كيل مالسلاهطاةفيطإانلم لعل اش ابك سادإالتبالم
 7 1 با قوما ةناككت :اروسإَرِنمولإَما اب كَبلَعمالَلاِسِ اداصمل ل حاكمة تجب اواي يلع م لعلي ا

 واكو 1 والا ١ ةكهياكمدابع لم دصاش هش ذا كانوا, يقتل اولا نيت لم اونو وراك ى شهلا
 : ١ 4 1 , قط لقانا .ضوحر ىزط اب كنود بيهم لك قحكلوعد نايهشاَرلوبروخاوهنكعهنتوتد تس نا هملع ظ

 .: 0 3 ب ندا وسع يصح نوم نم عميس درعا 0

 0 مث | دتطيوفادجعتتادهئاناندبو سدد كال انإإايد عاين سد صس لب ئيك
 3 0 نإ [ةةش نالت كتر شالا لاقل رو 62 يعاب ثينض مانيلا

 ١ ؛ َقَعَضاِف ىَدَم اق هلوالل قِبل :وةمالل منول وتر انتا ركلل ازد نواب كرماو رك انقل 3 3 ١
 ا ذه ياومد بمضي دك ادهني زعت تلال او كابلي ودا 5 : 0 7
 امضي هم داعم ةلضاوتمت موا كنا :رالسترمرهلةن ماو طا فقدب مان فلة 1 200

 ين 0 أتت ااه هند نع قاقص نمت ازحَو ناكر شامبو َكَنلَع مالتلاةليالكدما وافل عاش 7

 | عاطل انْ ِوَمَتمِلَسَةَسَمَكََعْشإَلَضد دنع ةوبلاثاريمو هند عمق ههنا َكيلاَكك مَع تاودانج ١ 2 0
 كنتم تنال كنان اوم كئاشمال يدان تناشد يسيل يعدل : 3 9

| ٠ 

 ا ننال نا ْ | طاينلطتحاوتل فو قزم !اط كنهتاراثل يتبق رك اكد: كر يزين اناث كليبارضي ل قديم كليئارسن كيبل ارمت تس اد انئمك |
 0 2 , .اجتمولشتم اتم النع كلذ ةريكاونذ لاف كد دنع لوفشاف ىدنع تانك ال فاو كلبا يهل

١ 3 0/7 0 0 
 ١ ١

 اا ا
 ا 0 . ل 56 3 3 . 31 ٠



 فاراجال يعصب ايد الابد هاون نال نوهت الولع هالاةدخعنلوبقم حاف ويش ناشد ملع |
 قم ابن زهكوركلو اهب كل دايم كح لوف طور كمل الزنا انمَو ماب مارال [نمئققد كف اذ اعم كلون جاب ن ندع ١

 ٌمالَتلا هس لِيَجامَكِلَع كَم ل ااا اسال اك حابرفا ىولذايالو ىزعلاوثزالاةثوغاطلا

 مالت ازعل العادات ما تناعدشل أ مم التلاهشاةعانَكَلَعمالَسلا ساَلَواَئكيلَعمالَسناساةوفصاإبك يلع | ١

 ْ كني زلال اعثراود نول اونعامَكَبْلَع مَ امحا!بابَكلَعمالَتل ل ارا لوول اهيا ظ

 |( تولي ل وتلا نع 100 ناو ةواصل لسان َكنادهش اضتلاذ اةتلاوملا ْ

 0 اطر ف ابها دل تو دهس كفوو هتلازعد غلب ورمرالث قحراكلا

 امها هلع ككى دلل ثيضمو طار تايف بغار شاهْعااَبلاط تان وسَراَنمْؤمْسانْث ادد اوصف ١

 ةاناماهساخاواَمالسادتل ا لدانكم با لضفأ ويد صز هل ضامن الازتتلولس كتم كازخ وايش داب هنت
 مهو ساوزتجدد مضاء باو .مزكاو بانيو لّضفاءرلوسد نطو ءاذع مطعم م مف د وخأو دام ماقشا ١

 هز لوس ل جاوذم ثدزواونَو نيج نضهتتاوناكت اناث ذرب هبا اطعض يح ووطنه كوز

 الش فيج الاب قف نايتساذل غض ن يذساح ا هكون ال طبغد نيتفانل اغيب عزاننرل اح هئفل لورود يلم
 معلب اررمزكاد مط متجوصاو مالكم يلذاننكى دع دقخ كعب لما اوققوذا شارون تلضمواوعنعستن يح تقطنو ْ

 نجوما دكاولشف نحارخراثلا قرعت ن حالو موني نرلل دنكر ومال هاذ او رع مسحاو يقي شلش ْ

 لهوا عم جاذا ريو اولمها ام ثيعرَواوعاصا ام ثظضَو اوتعض هلع ام ل اهئ انف ايائع كَدَمادد اص  اميحدابا |

 كعب لوك تجهل ابصخوائيعَنْعْسْولواَبصاَاذَعَي اكل َع ثنكاوعزجذ نوب صواوعله ذانبولعواوعج ذا |
 يلا لور انايتنكت فصاوفلا اهنا كف صاوعلا ا. )م اكدنكر لوكان ن يعور فمش ؤ
 ولعلاج جراما ذ ميكا شاد الصك تضاؤنن هللاماذلاوق كندي اسست
 ا يفوت ل دنع ينل اغيعضلاةدا اوه دنع دحال الو عطم َكِض دجال الغم اذل الوز مهم كم دحال كي

 : قل اوماتلئاش ءاوس كلذ قنيعبلا عر فلاهحما هئمنخاب يب لذ فيسك دنعززمل لعق اًرقجبلنخا/ح
 فوقو اعتلاكلب نيف طاورعسمل احل لهسونبدل تل دخ يوطتانب يقلب ار ورع كلور ةرلاو 3

 كييذقلنعو ءاكلازع  لغارمد شابه ل دعب ناو ص اًقبس تقبس وسوم اء مال ناكل ثبَو نايات

 ا حوفدص و 6-1 لقبا 00 كيلع

 1 : ا 3 ع ييذاس دلة 7

 هنلمجن انمي نمديتلا السالك ا وسم :داَضاادج كلانا

 06سم لاوةرزاولازسحوةهلاةمص انم اة. ولف كنق قره لزب تتسلل هال | ءالؤه َعسةرطنح اف
 نمناوشراهَولامد 0 احباوزمم ل اءذ نائيش ميدل اخانلانللل لوز َناْهيَسومُو و ا | اهلَعةِطاَ

 هتالعدّوتسا هناكروشاُةَحَرَدَكَلَع َكََءْمالَتل الَمف اذول اندرا اذان بسس ءاحلا ةرطل امتد وافَصل ا ”ليلاثلىرب

 اقينماشل تانك هيل ك دود يلانسدوهبن هنا ةلئيلمظاان الَثَتلَعإ فاو ك بعرس 7



 انايح 2 ثدهش العز م2 ندم امل !ًهءنهش ان ان كلذ لم تفوت ناو هاناو ران زن دهملارخائلعحتال

 و ءاذعا اذارنبداطئمن ادهش زا كددذ ملت نس ناك وكوش ضي ذاخر مويا نادهش اداذكو نك الامن
 هالات سس نمو طخ دش نمو نيب اَنلاَو'ككلملا ةنعلّو هللا ةضلرم ' كن ملغ ناطق لزمه او ءاو ممن

 2 ناذ هلرادز نمدهمل رخال جتالو مالم ملم ميئعتن تع لاو قب لع تعتد اريل اَوةواَصا اهب كل شسا قل

 اشم أَ ملبتلاوةدزاولازسح لاو رزصانماورضالابمولاولغ لل ذو ةهلناةئل نيا هالو عيذوثحان
 نازقوزاثلاشادك نقع عطا رئعن بدسم هير دافئ[ بتي اطل حاسق ول ضَف
 لسور وهلا دج لضفاعاقبلامل كل لاقلت سجل از عب نجمع هيلع ةريئكت ب فينس
 نيا اءامضوال انيس ْرلاَضو نيل ممل انتل روض اه قالا ةيكرل امركم ايزعوكل اذ اًهلَسَومل اّيِلَع

 ثمانين م ماوفلاو اة نوكيا[ ضو شال دعرهطي هو هنبَ]َصدشقالا اهنا ش بيرل ذل لوس جس اود
 نعني نهرب نيب اطخ ان ةملسْرَعداذ ن مكجرع هع بس َنْيي ناو ءايْصَوالاَكْ يت الزام
 كجنو ةّسف ته خزي لكل هس وة دق نال لام مالت لَعْس ادع ان|ل حر لال اك دراذ نوخس نعل

 ْمَسَولاوَلَعْسِإْلَص شاور مريغف ك قم ةرهج مه زنك كملها نإ منت الل عهدك لْناساَمْف عايض

 اهنا داكهمانكماليممشعْؤن|ماهنمزبل تافرعوكلا نارملاب كلَ افف لزنا نيف كلذ منير شر هلاق
 دعا ةرايز لضن باب بنهتلاف هدزوااانط ن أب هنعدلا عيوالانوهل مالو طق بووكسءاناانرم

 باف كتؤباموضم داوم نموا هي ةلمعممل تسلل رقع ديغول المت اكإ ليل نيس
 زي ازع «لحْر عه يبا ضرابزهنم نك عزب اب نعردولو هرب بيب مالم الع نينمولايماربف عْضْوَم

 أيسسولثعنل ابد فوككا سؤ ةولَص لو مالت اع شا دبع بالعمل موش الط ادار تومان ضر ظْعدْجَسَ
 ََسَولاِلَعدْط[ِإَصْوسََرعَوش امرحزدوكلا ناونئالطل دل اخ ثيدحأ موا رجل او ةبكلإ ] فف باب فى غتر

 ديلولايسحل زب هجعدنع بن هدد فلا, مهرّدلاوَءولَصفلاباهوةؤلَصلاناق مال ِلَع نين مول اوما مزحو
 + | اسولل فماتت ابل ارفعج ىلإ زعمطح نور عااكو نبل ضفلازعتم نمر ازعل انضم نزال ازع
 لعن ةلفاثةولَصونَجل دمت هيد ةيضر ةَولَص ناديي ناك ملحاورل ادار ال اوّل عال فوككادجسف امير مانلا
 ٍنِدَسْرَع معلا مآلَسْرَعْنل حي ازعدا ازَعهبز متع ن ساد عز نست نقيس ل وازع هع بم قرع
 ملالَلَعْش جت ام قرع رهغرجتا اذه ذ ةلخاثلا كمال لَِصْنيسْول اويمرع هن ان نبال نع ضينرط

 نحازبة نعت تيبوضو فلا نقلا هْنيلَصِد مد ْلَسَولاوهيلَعْس الجيل عجل دعت ةضرطلاو ند
 تقلا نبع عن املس نب جزعديد عل ع عبس اب ةجع رس انة نددحازمدجانب دنع رموجما
 هزات مللسان وما نيسكو هوم نيد لازماكع ةفوكلا رمال حالم ولا ازع
 كرمال اهل ازقرلاخ نبورعْنمن انس ندهن هري د عن مو نيسح انبي ازيد رقد ازبع بي
 قانا اىلائل نَع ةيطعزب ل امنيكن | َل رعاه لان م اصْنَعَرعْنْلَع كت انكد عبدا هيجرَصخلام الا

 هَ :وكرل اب ذا هلع ناكر عن[ ]سفن لباب نمل خد الجد ثار قا ماتا امنع الع فرعا
 هنم ثوندف نيش ال عاذش لاغفانط نم تاطنؤسا مالغاههعمو نلوَمْعَمَْضاْس اذا عنب حا صداذ دنع

 ىهنواذوُم لام مربلا اذهذ ثياصو فا ثرذ ل امن ك دجو كوب اهيل دالب كمدقا ان تاذكهيلَع ثا
 هاد إْرَعَحراخْن نوط نزلا طاد ص نب منن اذع نون عزم هس سيب َنعَدعْنلَعَء نسحب

 الن اهلك اولَصلا نجل هال نال تايم نوكيةفؤكلا دهس يو كنك جوا تبن ور ابى لام ل الكلام
 صدت رالاؤنالك اط دبع ماسعضول اذلل ل ضفانم ىد د نوةولَص هيفؤتوفنال نانوجيول هئرذحي تكول اما اذن
 ثااعاشلا هل السراي كاني اعردتا يجمل ل مهب شانهرسا امل لَسَو ل اوَلَمسإلَصْس الوُسر نوح انو كريس
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 ممناورل نذات ىلاعتههان دائم 22111111 1 1 ] ]1 7 اذوكرع ماعم

 مضيوكلاةولَصلا نادل ضار ٌنعةضورل هرخؤم ناو هل ل ضاند نم ضؤرلرطسو نأو هلا رضامر نم ةضورل

 هفائازل الكول ةدابجز كدالو ةرالئريخب هيصرسولجاَناَوَءوَسْْماَسح ل دك هِمةااَتلاَناوةْولَص فن ابل دعت

 ةداشل الك ةيسب ةرمعب ل ليل ةلظاَْلا ناو ثكدعمل هين ُةَولَصل انو ىددولهسلا اك ازحوإو هوبأل

 دجوشلةكادحولارةلم ل نرجس احول وم ود ىل نيد || صرخ ان اونالو حاط دبع ان للام
 يلانلو نس طبعزب بوق فكي لاذعدم هس نعةّلعلا اك ضيوف اوشن وه وظلال

 20 + بس رسل ال دلع تس أ ا
٠ 
114 |» 

 كساد ا ع 00

 هرابقعهنمالنم ْ ءمثوؤش|غ ةمئكملاو ةرؤربم ععةلذاتلاوةرووبمَهَجدِض ةيوكما َةواَّصلا نان ريل ا انط

 0 ا هوس واطول فاعف ع
 جلول: جاع ةلشم بؤر كم هفاطداع ديمو كنف عدس ذوو سكداج اًيبنافيك هِنجْلصَو توعبو

 عانضاركا كلا بايت اف لاهم طقس لسا لها نعال دانس غرب تزاأس هنركةنع يف هماجالا

 ىنعم غاعالن ل وهأ عاج اوركم ا عقياهنورشالا هسا اوفل انناكل يكسو ينالا هن اج ةنوكل لت ثدَعدسو
 ضايئمزمةضوكرل طسو ىف نإ باسل لرخنا ذيركد ام سرقمطَسو ةيؤنعلا نوككد ور شكا ال زم اذ قايل انهركلا
 هلا هبراش اوعي هردّص ف هديب ل اموات الَع حن مؤقاط دصب تاكل مانضالل ٠ ءايما تق وعتو توغبورستو ه١

 عا اصرف نعد نقع 15 هلال لوقي ناكر كلذ كلهم ضدول هددها

 كانا تةنكال ترج ملتي الَتلإِلَعَش ادب ارعُمَسِا هيب ْنَع نعفازبا
 أنين قس رمح كم هن 01 /اطواكيب ب ةساعور ظل انجب سيؤول ْ ع هفورومل ادا هنمْوىنِعَو

 0 ا يو ما انوكمملوقدؤس وعيوب فالك لمن أك نيلابتلا

 تا ززةنركلا كيرا از رن دق لوقت انو كيد ذ وعم نيب عم 21

 ]مل قيال لانمي ازيطال سلا لزانم نالركل لوحيؤ ناحل اديس انام نئتانمال ثأيعب هجرت
 1-3 امرل انساب انزهم ن ل عْر عزم نو عز عدت عع رعد ح ايزي ا طد دعرعمن وتل اسس صن: دما

 اتالم هئاخ رت عريغ فل لقاكاد هلخدا ن | هرك انام التل مللت مَدارطح نوبحإ ملاح وكلا يجسد ح مالتل لع هلا
 رظناٌقاكمالَترِلَع لَم لاوس نان دائذ منال كورك اطصا عمم مال تلاع حقي زم ىف ن انوألان كلذ
 اكلي ف فتستمو ال مَِس موب اَءةب رار نايف ملون رز دوكلا بسد فايد ىل

 دس كلا متل َءرعَج نارَع ءاذح ازع ماطتل ازعءاذج ازمتزل ادع ىف زن عوج نرفع عى نسل اب لاذع
 َماَخَكن يطفي ري موو ةمارصع هيض 2 ريو ةمحّر هننممواسن و غبس وون فلا هْلَص هني ض اند ْنسْمَّضوَو ناذ

 انتالالط نادال موتو ١ ل أب ءايننالاميولبامةرعومو ةنئتلائرغوروتلاواف هنعق نامل
 دانك الاثنا طعنا دابعمز كم الك فعلا كي امن ان ليزعتج أك هن لجو تاما

 مقالّص مد اعل ادصفرمَصل 3 ةئاث لال اذ اهض نين ن يطا نرخ خف لول |ةّئممذ ىفاشل ابابا طاب نمل خداذا
 بالضم نة انإإ ضل راينا تن يله دبع و نماّبسل ليا ادا َتاكايلف لا طب احنا ةَساح له دنع

 | نع نقي عري انك ليئرزج ماقم ةساخلاو يهرب ماقتل ة.ةدكب اون طاَم ةساشلا هن اوطسالارئجإ صف

 عضال لامول معرس َحاَوَو هبال لاقل ات ىدَبْدْخاَوَض ونوس املا بارت ]بيسان يما

 الشلال عسانا امال! اًمسالط لاف ةحياشلا ةنازطنالاذاذاغىدتب نغاوةانشب
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 هر مهن كج : 2-3
 0 هيا كما جتنا ما ب

 ا نمر نع اي ةركب ,انزهدمالتل لام ا اوني ص مالت لع نينو! ماب اغاذاف ةسم اع ادن تصب

 ب 0 | اةباشلاةناؤطس الإ الصم ءالتلاءلع نينو ارك ناكل اةممنمدل نضمبزع سن لا عزع طانس |نئاٌرع]هسْنَع

 0-1 لكل ناعيا يعود كول ماابسازرازكداسال انهن أك ضزمراذتمةئباشل امو هيو ركب او ليام
 9 زلال لاي ارنا تسول رمال هي ةينقلا مول اكل يوهنموطسبالام باسل دنع توصي كلم فل انوتسس ةلبل
 2 ب 3 عاام امرا بلعش 1 بوتلالاث في ةنوكلا ادعس ]سول اول |صور بسد مار امجتل !دجاس ةئلث

 كلا ا م | اه دلط كلصن كرف ناكل ااذط ةيلصف لزناقعايل اظل يرجو نال ناو وكلا رس عضم لع ثوم ب
 1 0 انارمع صن ر,شعو اباحي شعاهسار دق ىلا انما امرت اذهَو : انهو ناةوتدنطا]غانلا تول انتا زوج

 00 داْتْداَدُ ار سو لت لع نول !,تالوح موتنا ذزع اند لالا للام ةنسرمامسم نكت صك

 67-00 ليلا مزبا رصم جدد ايمو عينك مد لنددوكالصم]ضفزمادحأةيول از جوع ساكاح دذل ةءوكل لم

 < دج صا أ ذاكواهاماللاءتههااقَاتخاولادجاسملا ةيفتاكادمالاذهركر سناك ىالصمو ماسلا مما وفخم خا ّسم
 بر عر عر | تلاللاومايالابهنالتهتعاششد زالة هوَسْرَو مل ذفال ع فشل رولا, هب شقين يضي انو ةيقلا مونى وادق هب
 0 8-3 دب ناكالازمؤبزنتنامأ] قيلت ثؤ لكؤتس ىدلف نعدهل سمن وكم از هلَطنئ انفال لس

 3 2 لا هِضاصرماتل راسو لذ جاو ءاضق ىف هيثااوُبغد اوه وصلا, مشاىلا اورق سوره الذ هيلا هبل نح

 ليسو ما ار هلا هئترالادعانملاملاثلا ةزجيلال التل هّئلَو ذحوبالاف ليو شل |لَماوجولضرالا رالف نم ونال
 اك رتل ده لانج دهان ةبنلا نب ب ةنكادتة هتلر ] سر الم ثا وثم
 نالاث اللا هَيلَعْم محو رعت نعؤواذغ ني نعناع ننورعزعيشاط نهر نع وحنا بمب هارَعِإع
 لجتتعضو د قلو ةببطل هنئيط ناو ةطسائل هئلّص نا هللا خونغ رض كوالا اًماف كو |ابم دجاسَو ةنوعلم دام !ذوكلاب

50 0 3 - 
 : 18 : وهو رظ ومر هجصو مةمرْولْسومَو نوب ممل هاون اس هنع نوكمو نأ هْنص فق ح اين لبَص ننال نمؤ ع

 0 5 تنال بيرج ةوتلم اياك اءاومدل انهروسعول اوم رو جرجس ءاز روسو لهل ريس

 لجين مانمال از جوار اقددرىاكلاف 86 سب ةنعازفلاصنوَع فرق لعوب ارت كاسيو و حرجسو

 ا ءاملادب يلم تارترئكلا بةلوكايلس يمان رطب زمر نلت نانطض نهج ةزحيلاو
 قافلة طسضو دج نين سمان نبهفادبع ن ميه اتا زعوككل ون ةبرقءازل او جمل اجا ةلحوملاب ءاجل انو ةلهسسلا

 نشعشاوُم ثشالا اونزاوه نحو اماكض صو اًضياوفمجةبسنل طونمل از عونا يل ال كك ىرمخأت

 ملَيوملاوهيلعش الجول ادَجَدِنراإِْللَم نيزمول ايما اَولَسورلاف هيلعّش ]ص شالو اهصانئ ركل نبق

 ْمالَعَينمْول امال اسر مالا مدقوةفوكلا نكس يل اس! ئعر لل ايريزح اجرا اوما ماتط مرسل ها ةدد ف
 ةلئافال ف انييسسا يام زحلايرضتسَو ءازلاو ةيجلاب ةهزحن اب اكك يسوع وذا ةمسرذوط َناكلف موصل يوميا
 اًممنينع نو ادع نبل مز نسح ارعتع تيكن يعضولاذ.ءاح ا اههاوءابلا نوب ا ئارغسو بن هلافَد
 لههسو ثعشدال اره م١ مالنا لقضايا مكطو ساسة راند تلا الاّلا هكَعرفْمَجل اعف انبزع
 زال نا رراط ليهو نيم كك ب يرن. كشر ومو ك انس رهيصوريرح

 مال لَعْس ادب نَعا صْارمَسْنَجوْحي ْنَناوفصْن عنا نهم نعت جاز ذل عجووباث الالب

 طب اضادعن ْر حرس وِ نىثعنال اريد جس ةنخ اضل رعاموكلابوه مالت لَم نيمو اما تالا
 د ذادز هه ادلجون مسوس لهيك ىلا ةياؤد فو اك ميلر سموم بس دو ةهزخنب ل ايدو

 0 زال حانمرع اعز جف نحن اع ما رعت بياك ثشالارست نينرَسو كانبرهتووغرسو

 | 0 :ايمسض انا دم وعن اول ةلهيل ارسم لاي دهس عوكلاب ل ل تلاع هش اد كعوب الامد اثدّوسالا ان
 ا 0 ٠ لَجوْرعْسا اعد ني ناش ايمن آصف طق بو هركم ءانا اموت ادد انيئب ثكارل ا خانم هند ةنسس نريشع» داجال ها

 ةفايباعدست _)/ 0 0 نال لوز 0“ "ن١ 0 نا ١ ] 00 ا اال 0 0 0 0



 [3[3طارعتكاطعةقملا كدب عوقل اي تلتف آلا دااكلبال وبلا عاق[ |
 |وتلانلجدراخ ندي وعزم هنعدغا اركي انلا فان ذَعش اربع هرم الخد لاثد ناش ادم |

 | | لازلت ارعسْف لسنا اوقلطنأ ل هذ اعراطال اوه انبةبوعمراز 2 هليل ثاذ نعاككتاعرلعننئدنعانا

 0 أ لماما ةذاغال اييم.هب تاذاعاول شادامأل اًمضنامذل |نعملْعْسف ما هد امال اير تاِلَعش انئعوبا

 أ دواذاش هنمورذلاملارزمل الا |تِلِِل ميما هْنَم هيلين اكىَنَل اكل امئلَوتبل لير دسم شؤم
 ظ كي مشل ليل رض ا لاه بك ارا انموزم يآ آرلا خان ساو لكل امم اهض ءان .ارهخ عله نادت ول تاس

 | يفيدك اثر ذايب ضم كلذ نسا هدابالبدب نوعراهتساول ام لَعَد داس دن ةلهتلأاما
 | ءالفخةرضدنحتو ثولاجلا دواذ هم رخو دل اعضوم اوه امل ا ايمرب هنس عرخفلا عضوم اود هن
 ظ | رخال فك) امو سف كلا مضوموهَو ىن]لكهنبط ث نخا همن مول زعْسا هقلخون ]ا كرجر ةدوئماهف

 | مايلطش ادع فارَععْرَعَمل !|هنعراثناوسو نام كونل زعل يلع هجَنَعولوفزبا بيب لشن اع

 ظ كلنمل ريس ا اولاةل يهم سف ]هل هثمنل امن رح ةليبل مجله عزحارابىلاثلاةحيإ الل وقي هلتمس لا

 بالله تاو ثن للاب ةزحؤبال اخ ةنس هداجبال هلل ابد اؤقسا خ نيتعكو هيجلصولرنا امامنلامةلهتلارججس وع
 َ ةرخص ينوي تاكل ندا وذا ملاملا هئم جذي ناكئنذل مهزبانوب هيغل اًقةلهتلا ا

 مقداذلاوطو ملا هيمن انا واخواةنملا ماقتل يكب وس هذاتخ أ -

 ل هذ !نولغرباتل اوم البسه ناب ن نربط رطل هيلاووشلا يف هنوني وكن موف قر ال ازممتوش ودم

 | هث هلل اجرضال امي ا تا ا طك هه س3 لاي بوركبنماعل اهئ رإيلَع قد اضل از عع د دو

 يبا «ساًحورل للا هدم ةلهتل ادهسان كدر اك هيرك

 اكل هيبعدات هنهؤب ءننم ناصنل ل اطيح نسوا ربما رخل انهم انبجْزَعهيباوعم انقل لزوو رع
 ليج يع املا ةفيلخ هْيبإ صيبا ا ا

 فصيل اذه ةموكل جيس عيشو نيمو بنا اب تلثال د مم اماوشعانما هيض نيلصيلو ينعي ضب ةوكلا
 ل النهر هز نلوانفوا نم 6 ل ١

 ا عاين بي نيل اقول وحامض «دفيكمأأو نيرتلاكنيععلارهتوض نب ىداد

 < ارَعرمعْن ل ضفل اجيب شو نش ادع عاهت تن تنعدل 0 نرْغجْوَعم ءاهَننجرَعدْواذ

 جدولا انلَو اًوأهصاخاوطوَوتَملا امو اههزخاو مو ث وايل اب ممتاوخة كيج رت نازمؤ ركب حامل اث مال تلال
 انجوبيصل المنحل اب عرلطلا ةوقف سزيوددّصل اعسوبرمبل اود ثائمؤملاونييتسؤل نير اننا ءهزنوُمو
 هرهظيامتدال اورحبلاّنمةمملا در هتاف هذال تحاقمهن م فطمل شل القا » افل دصرسيل نكآالكهب نخل احا

 اهرحاةروزةرطنزكيرل شأن اتكدُي ارظنودي محتل اهلضفل ارم يامو ىالوماب تلم نينرغل ابطل اناوكذل ايهللا

 هبيرختي ملم ضحد هلل اركا نْملاب دجوالام هنصفلا ابل انسيشل هللا ةمجرالو لدتا انسب ارا

 للاب ضخ ذا انه بوصال اوُمَورم اكرابال آن وكم ءا الإ نشل زيكا يضينبلاناوكدل ابن اب مزيتفد مينغ
 دبع زعدهن ني السنع نم عوسومن نحل ايلَعْرَعمولوف نا مب فلك نمولخي الا ذهزهجملا

 تايب نال نخلاةزموكل طخ ةوقرلا لاف نينعمرازق ثاذ ةوبرىل ايوا زعلوق ف للام
 اننا جوي فيز لح هتاوع ذي نيسقداق كاذب ل|اًدادةباداقورز جبال ما

 ةقايط ادعم :رخا ةيار ىف تضرالم جو لقمر اي هال اءامل انَسْل امس اواي ومسمع انام

 باع ازهم نة نيرسح اني َلْنَع هنع بسب نال املادة موكل سرس اًواَم داو زدوكلا بجرم ١
 كام ادعودا| همام لاف نال شائع اقع رع رعت نَعكَ از عن اسس 09000100



 ا 0 ا لب 2000 0 خافوا ةمالثلل 1 ل

 ( بمكان بدار الإ املا ةخ رنا نسيه ضان ماكر مس انه لا
 دانون لمْ عد ورع ساس انَعرانّصلا «بعب قربالا ةّصاغدذ هوم غاز يئناطخل اسمعي االول َورتضاخ لع
 ٌلَعورعْسا نال جالا امْهلَمس القسم انىدّسالا نجر ركعزعرْدَسْن نحرص يما جزع

 1 .كملنعا اهبزع عضرال ار افا كا ل لست اكتب ا | يري م هلك كس
 مئالعسا ادئعاب انعممل ايل انوه نّنان' نع نوميز زب شزعلا ضف نار َجوْسعْن انَعهْنع بيدتم

 رك الد ثغ دكول ل امم هزبخاذ ثقل انبي لسكن اَسَوْإِإ] م! اًنحاالان انرقلا يدا اهعلزطاانلك

 | ١ 2 ,لفلاءاني لصف طرا انا عمرخأ انساب اًضي احل نمناني نحن انانم دايس 3 .م راهتل ؤرط هانا
 00 كيب ؛ ىلانتهاءانن نامراشسلا تعامل لباكنعمراششم اياؤبا
 هللادجوال كن لاا تلا رينج نعد سكن ار ع عيب نان عني اني نعت عا صالح الع
 افراغ للان هوا مؤمائاتباب شحال انامل دنع نعاني تان ايران الع

 ةاناندداع انفال انعم ةدزغنزنعونالاقتا ادووبمةر زوشعوزجْنْرْشجل شانك يع مرر فرق

 دكفنلاةداع ماناو|]لسرم ون عم ةوزغانامه سم الاسم ثاذووبم كو قعدت هوز حمام ند للك د يع موُث
 نيستا موتانا امس اب ايل انمايضتلا شى اظنفل اف نقولا شعل تك 3

 تاكل ادرولتنلا ف فب ةدزغقؤلعتل اناا لعالم وكس ان زج ةوطخزكيرل هن اتكديلٍ يو فلا
 تبوعز ازعةذعلا الك هضورعو ىناخلا غيري بل اكتم ارخلف ةوزغو يف بلو خان |عضاول ادم ا

 3 هئالجع باج انها نبني ازعات نبع عوض از رافض اري اةيزعدد اذ ندم انتج ١
 نع مدزبنبانعنيسع ننعْنعَلع كن عيوش ضف اورعنرشعل رع إم ) لعن ةرائز لاق ]

 قةنلتن هالزه دنرنالاظونجل مقرف مالت العش ادكع ىلا مم كنكلاف كام ادع نيِدبْْنَع ةبقْن حاط
 دعوة رعو اجرت هقرايز ل اههبجاومترانزو تارعل إ) 6 انفدوشل ليما د أذ نصمم مسا ل انءانيشلا

 رجوع مله جدت قار لاف وااو "أم هتناوفل م 1 اممم عوز نوصل موحد

 لع أك رج نر سع مخ هنو ل اذال ل اثر النبات ارق كوز هجم ءامقوقةزع نال عداف
 تلمع كلت التزام ةدادبع يمل خد لة ةكادبكس بارع ةبقطن ملا وع عيزب ناني اني |

 0 اجلال 3 نبق اذ ديقس|نانيلاذ م اة لع نس ]مق تناك اذه

 نحاسي ن جن عن لب م15 نوم ن لجو ع بول وهن بيب زخنوتعو ة كغم, كله اتكهدزاذا ا

 قمار محامل 00 اًنرأ انيكلما العنيف فازمو لال عشارعوالا 0 امون امنا عم دش نبع | ا

 ورع نصت ننس ل م ا ذي هاليوم جر سري د ل القلم كوة يننشلا | 1

 كلمنا الا ع اربي اك لوي مالت لع ادئءابانمطسل اناحراخ تهد نعرض 0
 دك ناو دعو ءو لع هددأب اعضع ناوهنمام درعا وح هو رش اق اكد داعدران,رم ف هيتلا مولان وكر ضاع

 نين دانل اننشادعْز منال هموم ورع سل ايل عت# | هيلا ميلا اوُرْفغت سا كهئزانحاودهش

 انوكي ل عانس مالت ظعْيَسحلارَةرْنع كلم فال ا ةعئدانا مال العشا روبل ل اقيلطت نينا عنا
 المو اماارترجالو ءوةشمالا عود ةوبالو ءوليعتسا ل اياز هوك ال ونت لاي كلم مني ةمئقلا مَ
 الز | نسم عاب ا دارضمت ند فرتسل ادواذ فارع ن انشالا اك هني ذو ”رتاعمسو تاو هيزانجإما اولّصالا نوم
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 ل ره 0 0 1 10 0 6 ادا ا قي ا ١ ظ 0 0 4 5 7 ا 2 9 ينال“ 0 ىف

 م : 2 اون 0
 1 2 تت تتسم ْ
 أ هب ياام دارا لَم ىنوم رح اوبال هدو لام لعن نيش ازع هر ازع ع بزب نازعن تسخن ابد نعت ْ
 ى بع بيدرحاناو هن ثم مدشن شن اممارغغن نا هئيالو د هنهرحو هّمح فرعاذ 10 ْ

 نال ننال لان اوارهرتلا طنين يي ار عز نان انبة معز عيكنب يجز بلكلا |
 115 الاف .دغنر كيرا دش تناسب ةنبع توفر ا 1
 امانا: لحال نارج دق ازعل اثرا تلالعش ادع فان فر علاناتغُر عنا شيز اننا اوفصْرَع ١

 ا 1 سلا دما متطوع م هندزم مد طال ٌّ 5-5

 مالت لَع ندع هالَعْسْذاَساِل طَضَو َنإَرَعةَِعْع سمو رع .اهصاضعب رعد. اًرعلع ثهو ازد ْ

 انضر يجرب مول ونجا ل هن ىنمال ضم هندجوفد 'لخ دي خد الل شن

 الخال لزفغا اميل ل اعوةراتل يمة دئفال تجين ةرضعلا لاننا ءافشلا ان دعو ومصر 'انّصحو ةماكلاب
 | دائئلص ق كدئما ارو انرب ف ةضر مابا ضخ : او ميل اوما وقنا ارَنْل العلل! ءولَصْن لإ اقر نذل

 0 اد 0 ادع است رسوما 1

 ا 0 0110 ا

 مالَلََعْشاعِلا 59 رمح لنقاط ص ادالث ماكسمنل ااَهَيرعَولا و وحول انلثمر انانفل اجل عمهفالخ

 | | نلدناؤوإ ادخرصل 302 ا م در ليولمل تلمع ءادانل مر اهعومد ْرِجَوَل انيعالاكلن راو

 اًظاَمَدِلا اذهبوُصِري جابوُمَدل ازاهف ملا ئةو طعما فتك بالا نللث قف نالانلا نك عسا َقاتهللا
 0 ثعمسىنَلااذط ناول ك انف كامجئلففرغا
 0 دارادأ اذف كامُجتلم كلذ عدترل ٍةيوعس ثلاثمم ةهنايتان لمني ىلا امن هم كيرف امل ل اف جاءأوردز كنكنا

 | فاد دعاني دع : ضرال افمدوعبب نمرتكا ءانتل اف هراوزلوعلم ْنناَ ةبوعماي لام هلك انط غلييمالا نا

 | ضن[ ازعل انذفنإ كيب نعد ل إرعخْوِشلارَعِعَو ف ام دل | تسنح ازقديلول ازيدمكيا زبر ابدع

 اولا دو قزف زب ناش ناد بسب مالت الة إو ةرانز زبالعيشاو مذ انتا لكرغحِل نعت

 | اك ترغل ا كمدهلا ضدترتد ايز ناف 4ي ساَرَم ل اًساوءونلاعفاندم عندي

 [ة0غزرح : هنع بيعت سلم ةمائالاب مالت لعن يحل اَرلَع ةضفمتدايذ بتل كاد

 : هلل ادكع وبال املا ريك نات ل ادسنس لة نعبر ندهن عج ْنَدجاْرَع دايز ندبَجْرَعْن الع

 اتش ة نوط ناطاكاداك مالا امهيلََعز نيل ار وزيرا مث وهد ججوكرسا ناول كنان

 ابله نوح ابد عدنع بيب لسع ةجادىلانت [ئسةضر داع نسل نحال سوو

 ناوغ اطقزخل ةرط العش ا ار عباد از عاناط ضتاز عدنان طعس دح ثم نووي

 ظ امي د هلا ضل | هاي ناويقفل محو نيم نسما ذيل اهئلَعطعَت ني لمَ
 يقرا اراك هب بما تما ننال اويصنم ندحؤانكورل امسنّتسناكوا اسرق ناك

 ب النعزعن اع ينازلَجْبر تحن رَعط ادع نيك نر ارعابسْجسلاَوفحر شادلع حين دعَءدكس بي

 | دنيرازننمجغزمنيحارل شلال شادكعؤب الل امل نحنا لي يلازم عسابلانمع دعمها
 لقارة هبطحَو ةنسح وظل كلش ليكاش ا ناك الذل امِلَعِبل اف رَلَعَنن حا ةدائز
 كبدسالوسرانلل اقف كلمءاباناوشالااداذا اذ لوْ املاَرم ارنا نككس ان مون ذا كني ىلضم رماد كو إلاب
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 [ض[در نغني نه ازعش ادع ني عرع بول نب بيبو نسا كإغغدتف ]مل ان انسانا لوو التل انززب
 الاسلااْمِلَعِإَع ننَيْحي لطعرباذ مانا نام عب ةل فب هيك وهو سريع ع
 معمل (ةومصنم نع ريقي فينا نزعل فادزع بة هزعمم رمل ا انتشالا

 نيل اعف كد نر لقانا تم شاد مالَتلرايلع نسم اق نايل لول ف ازمز ا

 ا ةيطمز رايد مكَراذاوركت اذراف رز كاغاف ذ سارع افوعل“ 1نالفمتدابذ نوكرنر كت انلل ذوات دانض ككل ةنسأ

 ' | دنع ىلاعتش ادع دما مالَتلا اهيل نيس اان كل ذاوكتالو نر ايز ةلوسف ان فكتاذماةركرأ 5
 كتل ايان الح نيج زعزع هيارقهنع تب ىيمنب ملعشانالَص لانك لع

 تالاثمالتللاء هه ادبع فان قنلل امنبةمادت نمر ادلع دوعن ع سعال اقع نهاد ع نع

 هي ةوبالف ءام اف بوثل جاك يؤبذ نصح ةمكمدالق اير الوارطكوارشأ ال تلعب ةدايذداثا
 | ا ازعرنلول انيزستح از نعنع بيب ةرعرمدقعنراثلكوزتج ةولخكيرل شانك
 ان 0 كايرانمل نضل ت ا ظباجضل ايل ابازمركما

06 

 اا 525 العرش اضيف ذات 0 تنص

 قنرنهف نال اةكلْؤإَعْردَسس ومرت لعن !ةرائزك وترمي لوطتاكل الذ تامل ل نرسل

 هنا اندرإ رميها ايكوم وح < الد نو ناكيران نمو راب قضوا غيم !وريلكش ضدنا

 ءالا ثق ودزَو هيلعاموملق املاح مجراو ةنسّسيدخ بودذ ل ْفْشَو قفا هرِيلَع فلول سل |لعتزرلابلحي

 راسن اووي وح 000 الاب 1م كلا انلزنهيرفو كلم نان هلم ص نرعدت
 0 ا .قفنا هز فلكي لبي ةذد هنم لون ىئلاائلإل ف
 «ةرعحاند نزح َنلَتْرَع ماه نيلي نعدتع ب هدذع كل اهرخذف كلرطنشا تهدد فال | ةرمشع مرد

 | انضش ماس ان طونغلب لعام "تالت ادعوا ات لاثمياَصل اوم عر ع زجل نان عساّصلا نب

 اًسانافع الخال انك تلح ةائماتلا اهلج نيس نور وزبال كل خومْمكاَو ادتامس اوزنسلامهبرمت

 لود ذاب لعشاق سقم داوجْن ع واوغاز هش لاو: عواواظحارئ هل اوامر ام ةضّصل اذهب
 ظ د نزع بسب هيد دنع اوخَواجامظعا هْسضَنب حوحو فن ل انَكلدُدَتَ قٌئزواالخر هنع ع يسرخأ نا كلف

 هل اندوماله عفا شل انيمْرب اعز فب زجر عون نية بخ عنيد حازب يع نع وكلا ةلحرفسُب

 ركشوفاوز] الاكل ءام تاكو لادم تلذ اناا ضائع للنيك ةتيدوبكماب
 بم اره هنرانز وضل رج وسي دب هيلماهنرحاوم رك صم ذاطئابدإل لعل( َن 2 د وش هان لحال

 لق مينذايناشانو وامل موال اناونعتلا ب ئشرْسل ُل اوَياشليلَعش ادلع! لطمبل انراعنّوصس!ز ازعدارمشلا

 ابوح ادبقج نمو نبقم نوح انبقمزعدداذ ندَحادب ع بيب جرعي جوفد لوي جوف تلال عن ع
 نال ةدبن عال يمن ان ىلا ل مر اماعش هي م
 ع دالوسررلوع دينمفكداوسو ”كصخح مس اعرب نلت اما هدنعَناكهوْم ناو مياَمَم ةرح انى اركز م

 عبس بونز مه خيضعال ةرفغملاب بلع نممن رم وكتنابغانإرشلامملَعمال اورطاف دلع تول اوميلعسا

 ملم اََلَدْسِإ[َصْسال 21111011110 امارس

 توك كلو وهام! وركز نى ا دنع قَد العن مالا امجار هرج ةيزرابلا ءدنعَن كوش نا اس

 طبة عير تع بسيد ان د نوم كي هترايذ كم ناو شتان < ودل انناثكزداكتم

 ل ادي اعرض ىل ازعل ن عليج اور لإزيعوضضو بيهو نمتعأخ ندا ذ نع .

 ءو

 3 ا

 تب بل ل
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 الل ابقكلِفو جس اءانغاثمىللئف مودذانم بيز بغاشش موك يلع نول صب كام فل اوبس تل يلع نشأ
 انعدع بييمهب رضا مهبل غا تن النيجر اذ ءالؤه تراي نونوةدو هراز نإ نوعدبو شتا لع

 انا انانباطص ا ضد نويعمن تل عرعضفل دجال تزن جز عت نلَجاْرَع دا ندين عرج نحنا
 [َصمخاذجج عل كف ةرمع ةرعشع ع ندور ةرشع ع تشنج قانا هّاذرمخا انالف نارام ادع ىنال

 اي لرئعوا ةر صوص نمنع نادال ارا الافغشلالعن ب لارم ةدانزتلل نكت فزاع
 | دنع العزيزه نيزتح اع دئح بيب مالَتِلِإلَعْشا دعا اءزف لاه نب عمت المال كلفغ لسبع

 در َعر من ئصس ابد نجني طفلا حني كوتلا ب نبزب نبزهزع حايذ قع دمج انعدانذ نب
 نةونيعزبازعدمس تي رقفل ازمنمانارعتنالث ةدسلا غلا لحن لاوق امل اة تل للحاج انَعمتعن
 نمي وا لشللَع نيت اوتراذ نانا امهر نعجن دل اع ْنَع هع اصعب ظ
 هسإرصن امسزبداجرَعوْمعِفاباْرَعلالِهْن لحامل عَبسحَعهْنَع بسب ةبلامل ةظئارفغ بجر
 ملح اهلج نحلة دزبظ وني ىلا تورش ئننل راي غا طب ناحل اثرت لَعسادئع فلازعا
 نه رع هبولوتنبا بيم سؤ هوةونهيرا ف لهل ن داش يملا حاودان اة ناس نعنع

 ايادلاسل اني طيزبل رصدت انج ارالازبجع تيرسح اكغرازملادلل ام دخن رفح ادعوا يسن مايه
 هياَونَعَب ب ناش نئننعلا كر نعغصل ا لامك ظَعْإح ار وزنرمشى اذا لعاسرإرسلا
 نابع مزنمنلا هليل ناكاذ الث مالت لَعسادبعِف [صآسراغ زن, ن وطن عيل جضَعبَع ارجع 5 نع
 ةعاوتّرع لع بيرركيدن قه ووكير لع كما ون كلا وفغماوعجر نس اف ىرب اذإ/ ل يعال وقال مدانم ىداذ
 دجال هلال انعومعيلاب اقدم نبَتوقيْ وعيال اس يلا زين تحن ازعرامل اجنبي باص نس
 كانك ادن كمخللاللاى انلرتان ايد سمنت ال هن ارغغ تلكم ةلبن لس إل عني اوراز نسل تل لَعشا

 قئافل بنتو عش ادع نيد عسب هْبرَع نع بسي انش ينل ةإ ذل وخالا ةليلرطنلا هلل
 نابع زعنئعنلا ةليل نسحب ضداَقممالَسِ العش ادعوا اهل ان اسِظْرسوَبرعدشا) نسجل ا دج جوبي |

 جحر باطلا ثّيضفو َءَصَمم قرعفلاو ةرورعمز جلال هلل انة لاو ةنس غزة لة طفلا ةليلَد |
 ىنازعم انتل نضرب ازبازعدبزب ن بوقت عدسَْع زي طنب ما ديعزب هز عه ذع بي ةزالاو ادا
 قع تي هئرزعذل املا طت هلاراذ نكن ارتجب ةداضأ وشد موت تلال سارع ناوبقران نمل اد لَعْسادع
 ىتَحلادْيِْ ل عَنْ َعكلامنيرفمج و عبو زازفلا ةهادئع ىلا عدس نبين لح اْرَعدواذ نبدحاز
 ليتيفعنشلاداذ نيل مالك لَعْس ادلع عزز كر عين احْنعذساذ نحن ن املس نبيا
 نعالصُعن م انمزع عبزنباعزيشح اب هعنمو جبت جن عرس ايه زعدنع بي ةنحلادل ثجؤار ونا موي
 لستغاوززرع مب ف تلعن رهو ذ ازمؤملا ناريثنإي مالَتلا هيل شادو! ىل لام لاث ناط كلاش
 تيزي زعز نة الَسرعهنع بي وزو لاذال ا هدلعاالواهكسا لب :خةوطخ ]كر شائك هيلع عن ذلاب
 رلاانيشاتانلة لاك مالَتلِإلَعْسِا دع رع اب اصضْمَيْرَعطابس باز عع دهن نقد حازب نعول ارفعج
 كقاواذ نال ام كلذ فيكو ثلق من لام فقول ل هاملا ءرظب] قذف عةيشع مالت اهلل عر يسن !ةدادذاملا
 ملتي إَءراؤز ىلارلقنل اباد ل اًعتهش انا مالَسِل الع تداّسل ال ام كي انزالواءالوم ةنيلّوانندالقا |

 ّقزهىراناملاط فزع هنع بي ته اذا ذ نك قرض لامن ولالا ءظل ضيقت عفش
 عشا ملطانفرع موب َناجاذا نانحإيمالتللَصْش ادكعوبال مل اًميِدَسْنِن انْ ع ةزحوفازبازنجرسانمل نبذ ل

 نمذ امل اعرق َعرعَز عنب ة مال نع هذع بيير كلرفغ رظاوفنانتسا ضل ل اً لل لعب اءاولعَرَجَم
 ذورعدهش قف )تلعن يل رق دنع تزعم ل ايلَء شاد بع وبال لاذ لاعبه نئازعد ال ازع) اله َنِدَح ا



 ارسم ناين (رتاِلَعشادَص بازمدانزعل اذن لبنس ايازعناني نجيم ةيزعدمس بي
 9 هفزعلوتاالهاانامالنال 2١غ هزيل ن فد دع فرغيلو م لع شاد إم ملساكا زجل انهما

 ااندرغش كل نع هع ةةرمعلاو اوي ايلقتتينادارانم 1 الا جدق ناكاذارعسولااًسانرعسعملالا م ”ااسالا زج نع

 افاعتماذ اهضاتلل نمل هلل اف عا ضوهزرعَو تح ءاذازرعكلذ هازج انفع مس لتلا امها يطعن نحل قاف قباغ

 تعنت ناكل مك ا م انئاتالالا ةردضالا ا ةنيطم اروع
 ذوكلا زج نجار عني ازين جوك قهر مول ار لن ع ولون نا بسي اموّصخال لدا ةمن

 مس الت لَمْش ادع لاننا دوب كن انس نيزع نمل يعم نرفع

 فلافلاوتعو آول اورَبلَعْس الص الوْسدَمَمةرعنل لذات اشم مال َعماَخَفل لهل ال هند انت رع موي
 ةضلاناا:زككالمل اهل اهوىدعوب نم اَقبنَصل لءدْبع ]جوزاء ايس | سَس ذ غفل لنه نا محو ةينل
 دالئلل اكد قْفَنَدْماع) لنص نوصل انع هير هنع وبسبب ركرضزالا ةرعسورش عفن نا هاك

 اديه يهش ملا هئام باو راول امل لات اونلارمرهشب ]كف مالسلإلَع نشا اننلام كال شادكع

 قلل نالئاث دان كيم لكن رنا فذةددتلاةلبل نااذ اناث ملال اش ادع ىازعاكلا ب بيردبأ
 ع رح انع قار وزد بيئليللاهذهىفلئلال الممارسة تفرد ل اضفنا نوفق انا

 | هين نيو نضل ينقلون يمال ةايذ نكح الكت نؤلان امال لا هنامالتإ للم ىركتلا
 0 كلام ني نرطتج ن عفوت ن ىشدحن ىف عساف ايان :دواذ نيدام- انيق 5 ارت الدامس درهما

 ميال ني اوي ءانانلاة لت العشادكع ىلا عن اهدا ْةوع هيد حر جوساورل/ز ل العن نسح اذتع
 نع” من نيش ازعهذع بيب ةرحوت جدل نيم هلل انكال ام دتمْصيِرفوَسِدَع مفر تل اَرب] ف غاواضونف

 ا لماع ل ازعتعافر نعنانم دل اريشج ن عن |طلاتهعن مهربازعرمأ رق نيو ين عك رهن نع نعدانز تدنجح

 وحمل رك دم اباالر لارا خر هابايعالا ها

 ع أباك شع هنءاطواتسو شعل هل ابكى زا ترف نهي ا انس ئل لش

 ا ندع نرتمجزع ما ندع هن بيرث كالت هرهإ منن ي دا ةلوشم اذاعي ريا افلإم 2١

 0 مطالع فازع ةنل ايشرالل زغب نية عب همانبة عنق نيد ازبرتت عت عتبقج نعلم
 2 كنوإ1َسولاو 1 َءشِإَوَصوم ءاذاْبإ تخاف هئر انزل تول ماذان اطياز لاقيت ساكت المهنا
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 دانس افركنع هالبلا ف دورك اوحء اضل مالضان |راشسلا هَئاَعَننمْوإ اما ءاذ انو هيا :ىتضازمت اور شلال

 ميلا اوربت رمت وح ميلثا هت عرلشل ءالَعِلَعَو ماني رع سورل اورام 1و عنناكا رخال
 اديس بم بوصاط رزه امنوا الجموم ا نور اونكا موضإ ضعي ىف

 ] العد نرتْحْرَعريَس فج ةدّيَس ننحَعْهِبكَم نجاح عملو انى جان انش اكن: حازب عرجزع

 ١ هةولير ةءلوشمم كلفلا ذل تغانملا قفا ن وشرط ر زل انعلئس هنااا

 ظ جام | بلاذ طبوصا د3 لماقزإلل ١ جلا ضب ىو ةراتلارإلل 0 انم ةلبفتم:جاهعضند اضرب
 ا رسلابارغ ضرب وج ضل |هاورجنم نوم !اءاو دي نيرغمجمش كيعان نمل اة دءاذ كو بويل

 امتي يرد ابل وسردسااكاة لن بت ل نازل داس مانت تولع
 ليل ةيأيتلاذ اثكدب كنود اهِف ثثو ككسقهبلانن :|طااذامسكلاوردال/ | وضن ميل افيمهجت ع
 دافوس كاِلَمَقداّسلا لامه ب ءانتْسا ام بوصل ارو ار داس بؤ لصون امم دوك دتمولتو نزيىذزبا

 نيت اثو كي بعاذا هءانوسسج“ مس يلا اعني
 أ يعز ل عشادكىلا ةرائن اضف فجرولالمل ان أي نين عاف لاننا هنكتَي اًيراغرا تلال نسما

 ب يسري رح م رس سرج 1 نصوص
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 يس يبس 2 يوسوس ا ا وللا 2

 مطور سم اكاد نيحبل ملغ رس ل اخداو نبع ةمِلعش ان اولَص نويسولاَءن يل ار ل هيجبو هلعيشم اع شاول قارا
 ءاجرعر يال ىلا هند ادني ءاجر هلكك لذ فو مئالعال نكت رمال احا !ةهتبالودهعدم د جويل ةباخاو

 دروسا لاند انهميزم ع كذ ّرعرل ةمسو] جوَرعَس ةدابع هلك لذ ٌعيىهو ءاضرا نبل ء رب ىذا هن اسال بلطو

 القز بشل |مهلَعومهل ئمسواهومالاهئداعب نابالاةيجتسورئا ضوه ْذَِعَو ]سولو ل َعسض|َو صمود

 بحت اسوم هنوكدهجز لعد عسا اًهداو هربو هكلص باوتو هذ ادنع مول ادور الررّمت و ثدقواضياهحب ١

 املسْويلل امانا هلََج قتل ارم نطو ءاظخ انعم ا صعب كتل انؤزتكلا ون انبال لماكىف كلذ غدابخالا ضمد

 هدايعْنسَوهْنبيْزَسِيل الحم هْنم قؤيىل اهيايوَهلِلدَو هنيعَو لكسر اوصل عَجَو نّيضرالان اويل الخ

 قلامساءاييدلاؤماى اذن امض فرم حاؤدادض امراشل لعباس ناٌعماذط ءايلد اجا اعلسُمْنم
 امتانم نالةبومل لف ةياثل انللثب مسيل اهتاال ل عاشمو ضخورئاعشدوهشو ناش ور ئاطوا نانو نالم صايم |. 0/1

 لاول انياب دبل خس :داباب نايا هنا يلوا ةرتسم كؤزع مال ةباجا ودنا ةدابعزم وذيل
 ادق يدين اكمال قلانتال اهتاذ كلمن الجب اًيصاث ناكناق مآل سال تمكن انناهتا مد انما ءانهن اجل '

 دمل) جيا ا اا ةدراولادايخال لفالثخا امأو اصح انور نن ماذرطو هرم نم
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 دم لوو تياك ثرطل

 نالمماوفرجولاآءلف كلؤر ضو امل وأ رم زيشعو زج نرعشع لنا اهن اخاَودجل ده اهنادرو ةدانفانهيفم | داةعن 0 ص

 طر و جام ايا نلوهسف منا و للَلرإلةايذف ةّيلاصالخاذبت 3 "اجدد ثواقَتو همر ورّمح ناهرع 2 سانا ينك لو

 -ةداتدماك هوز ذاتعؤب يان ديل ةةجزم زنا 1 ايطكنااماوهلشوعصأ صاد ان نع

 ن لكريم ايري كلو ىرحإرّح وه ءاتنع .رويولا ساروا
 ؛بار ْنمءاخع كرنب

 م 1

 ل 1 114 دوو ساس سوم مغر انو 7

 كانغ نايطخنيرشؤو اناسسكل نيرو نيني دجال از عدكازعة ذهل 5 مال الو

 َ 0 الا ناك نوب رلكتلا ناكمالّتل|كاش الابعىل !نع اًسولج ٍنااةا ورع
 د6 0 #علا تكرر

 تلال اان للان[ نضال لاول يرالال يوب قلال ور 00

 لع ل )ل منيسحل ذا ماركه اد اذ كلمح ا

 امينه عبسلا اًنوضرالاوعّمسل انناومعل ام نكيوضت انا ءالَتاَعَس دعانا نللاة مدس ترفع ديل )ص ا 3 2 7

 ا ده هات لَمشادكع فلاطعكىرالانىرانَسقلغزماثلاةتلاف بم انَ نهسالمو َنِهَحَع 1 دك ١

 تطرد ةنملممِلَع نع الوشم الولع كاتمة ءايشالا ةشلشلاءل طا دل اذ كام كفيت كبت ١ 0 "ل

 كباثيسلا مثال 'ط المل تغانمالتل لش البعسي دا اذالاث نص لفيكو لوق فكك هددذ نادال و 04 رم

 اد ل ووو و سمسسا لَصلوْسَر مرحومتلا محرم مرحف كاف ايفاجرشامث هاَطلا 0 0 : ١ م

 اخاجربتقت م ةاكاروتزراما ليم مين لماكدهرعةزلساءاةيكط وش يش ليقول, أ !
 | مهخولْفَنمهِناْمَوَحِمَ ل سما 0-2 قمن تاوطخشع طخ |/ثدش لو: ناربقر اة و ما كما مانركيلع مري 0 0 ا

 | ٍنِلِئَماِب كلم العلا هنضْناَدساَءَعاْبَكِئلَع رقلتنالل ةكبنكنتب زبن سعرا وعو كوتور ليتنا 1 4 0 /

 | اقف كسكس دانهشاضالا ينال ةولا شارما كيلعماللاءزاثاتشاراثب يلم تونس | 017 4 7
 ُكَفِنْنمو نإ َوَنْوِفاَو عبار ا د انتل ا 1 1 1 ١

 ا هئاةقراشالبق كتاهشا تجر شراتجدتالهشاعرالا غراند اتحولخد تونا | رز م ا
 صام فدات د فود ضو كلبتكاذهشاق تالا نازل افرتقولا شات كتادهشاومث نانا |.( ٠ ..رم" ل ظ

 | دفالاثالعاط فد كالوس ش ادع انااويشءائماثمانهشتسمو اًهيهش هئلَع دك كىئزلل ثيشو طوس 6 2
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 انو لخير ازم كيو دجال ى دبس اويل ئاذ كفل ناو شايع الزلال اكليل ايلا
 | داي انجي كيد ضرك يضر كم تلكلا نانتلاش ادع ب ركبو بذدكلا اي بركبارب شاد اإزماهب يمال
 |واطرامئار اال يزتركمو اطر نيش ا ضراكا سيرك فطتن مو لك ةرت هللا كر :ليوكمو دال زم انبامر كركم ثني
 أرطتتلوة فيل اركتا ذم قل اضرال عيش وكم ثيغل اه الزير كم ركل ال ضنك, كم اهقذ دوامرطق امل ا غنركب
 أ ةّماد ضلال اءاكح |: ما صفاهغدد اً اووكتونب نمد دضتوركبلا طسهت قارب اشم ىف تل اةداذا ايس نعاهلابج
 امهؤنماثل الجفا ل هند فرو كوش ةناوزكيل ثم اتا وركتبالم ثرتماوركتل اذ ةتاركتلق
 | ةدافل رع |الاان١ انف هتادبعإباْيَكبلَعشَلَصَحَنَل امان ثيم او ول انوا لك راؤل ادد خد
 | ُِااَتلاش السكك الوم هيلجر دسوهوابل هنبا انف مونت ئاشلظ فر تفاخر تالا
 نامل كرلَء م |] ص ةيطافو يد خيزب اي كلَ مالت از سسحاءنَسح !زيإ اي لَعمالتسلا نوما ايَك لَ
 هات زف اةلثركيلع مالَّسلا لوو ءاذوتلا لاك ديب ىونف موطن ءاشلث قي مف شاول اناانلثاهلومت كلئق نت
 اافو اذكر ثسلصو كيدي نيتي عش دبع ىلإ رالصضر د دن يعارض و افركَسمَن اسيا شلاو زف
 الع قاع ثنا اذإ) السلا هلع د داعي ونين بسجل زيدش اذ نيسححلا و فون اف نش نان كدي

 تانومماةمامهبانل دس ماشت اهنتدكلهتئايزت العفلات ناي ثزحلانل ذل ائمانبلَم]تغان اشر
 كتل للابن !(نمي همام هيل انانضُأ !مفاك اضل لضذح مّن لل طونعمت نما شلشملاءاقل ب هتلاداثاب هلجاونعي
 دلما كس ك مد همئعح م دب كر ير ىزذل ار وول ةمدب كر ريل ذل امه تق اشارت دان مكمزم نوبلطت

 اهيلعةيانكه شمل ذلظا دول اراذ كتل نانجباذ نكس اا كر وفير دج برطضي ليضالا و: كمد نكي ىا
 نجدلنور الى نآالْسسلاَعث نحل اظدّدداكوبالؤل عوير ع ةدابعورمناو اوال هذا هانا لكرل امل

 فطعلااواول دم طويل ضعت فو تانل امك لوختلل انما يل للوصول ال ضل دبي الو عزتي الى ذل اني تلاذص |
 بص وس و

 انامل انا يشف را ازم باهي كني تشل اون اهخ+بلكل نهديها اماللا ركب نكلاءاثاثا مدرك |
 ملال هيو ومار امم تلا ةداذاةنمؤمَكه يمفل لف داذو يطعم ةعببكو هّيق مد ىازمؤ ]كه طا كرير كتو
 ةنوكيمالك سرر اةيلذمملالزئ املا ةراشا هورسالاراسسىل مكتوم نمد د مالو  اهنوماعتنذلا مناوي
 ةشنل افون بتلكلاعوجوعباذلث اهلومنركتْو نميز ماكحال ل صن زعدداّصل انك بر ض ادام ةنسلا
 ارقي ا نعكازَعَءدملا |ك ممم تكوتبلاب تنل فو كمان بلفاشلث كلل مطار انلثتابلع ل
 لمع تغار ثافل لان تلاع مدينا اذا مالًلااَْس العون عوس اكل سون عدو ازرهيخزع
 1اتلر[رتااككال طعنا اخدت نيل ةو فرشل ساخن رمل امال: َحرافولاوةدكتل اليل هيلا جونو بق
 رمت اشسااذاف وتم رمل اذه ذ مَندلاضارككال همت نيل كيل عرانلا نين ولا اككالببزع

 5يهلاكلصتسا ا َحاْشلاََق مسام ماها ونما ممر لسد العش نيم | مالشل اه الو. هز تراسل التف رات زل
 كاس هنن لول انالوُس رخال بنتو ماطر صمهلا لاوس هناكرتو هدا حرر غيل ماس اهلك لذ

 امان كئاضة لصف ةكل دعت نذل اناث كلنالا' رهن ملل دلع كطلن زمن ش ل ادام هنلمجم
 ٠ | نيالا سو كا[ اة الاواسو ني إبوَضم هئاكربو هللا ة حر هَتِلَع مالت اء لكك ل لَمْ مهلا

 ا!كئلعساَلَسنسمولاازبمكِلَعمالتلاطالوسّكنب كلَ مالَتلا لوقت مال تلعن ا
 امتد اص هئدِصَو ل يكبسذ كما عادا حيو لَوهب رماح شاع علب ف كتالهشا طابعا
 انجْواسكالذ نادهشا كيل للتنوع حلا وول ةوغل ا5كيل لمان ؤمملا ةملك نادهشانفيلا
 يشاع |ّماعفتي زم اهضنتوم نرهطو تبان بير كتنيطقركحاذ دانا دهشإ باي ضركل ع ا كلذ وضم

 0 .لغإ'
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 كله مهين حول ]ين اسال اناجواوسوولس داع ةقاخك يد حارس عون ثاذذ عيابركاو نمؤم بنبإ

 كلب عم لزعل نيل اركان اوَح هو مسد وعل ادحا اونختل و هيركا تردد ْ

 ناس نوم لاند اوكفسر كئمحاوكهس يذل اًنادهشا هبوضرف ماهنم كلذ دغل نمل اعد ههره ام
 كلوراوهناَوكمازَعاوخَرَو كنا ماوفل اخو كيهاولِديَنَنَل سل اميل الوهم ةَسولاعل ع وع

 ادطيلكدمم تلبانعل متعلم اند ةهجنلا م عانش اور شهوشحاو اانا اجو ران شح يل اناليكسنعاودَصو |

 إليا )ما هما تس سلال ناله خانت لكل ففعل
 ة2الابانعملب 'هب ع نسما ةلنقنسلاهنيتمول )لمهن ملا اهسنعإ[ سلا اهمشيغاولي زعل اهمال ادم ثاداوج |

 لقفاتدنع جد الاونلاين نيلي وجب ماجلان هب
 كه غو عز نول نمي لع عض مَواًمب دص ك ضال انيداواطصاث ثغِل هنماكش ادع َكتادَهَسَْكلَعَش الصا

 | ثول وتل انتا كتل ازعن سهو ضورعملاب ثرماو وكل اندتاذ ةولّصل انضارذ َكتادهش )طاب لاح قملعأ
 ِلِصْرعْس اكو مِلَسَْسْكَئلَعسإإَص ةنحن امطع وللا ادةيكك امتد ليسا انيوعدوهنوالثق حب اكل

 دعو هوم رتلاخإ ومنو مل مان ناو كاي ادا كاَعيوملاتاواَهج كمال نادهش نابع نمبخأ

 وصنمءاز ]كو ق حك يو عر نالهشار تلج هند َقيدصَكَن ةادهشا [ملَس ْلَسَوكباَعَسإَو [َمكئييلما

 1 اتا اوربا ونس رع وَ انقيشاتانهشاونخت لالخ ا ؤ
 قالونباوى كومان لس ائانهتاكَن يلا كلممالَسومشلا مالَس لونتو مالت اهلي مابعد |
 مرَهطَوِتلاَ اممعهط له ذ ايل اداربال اد ايخالاتاثإبةدَوك يم طَمكَيلَعكَلَس دايمن كربه

 انهناكل د يكن عك بتركك مترك ايذاشل رنا نونا اهتاركتلع مالَتن الونو لعل صن اذهل اوم قارئه ١
[ 0 

 5 ير انشا ةييزيكتسا بر شالم اوناكتا اَواوفْعْس ارش لف مءانمااملاونهودانف |
 0 انلخال هئارل ىلخال نأ ادلد لف عوماوركا [مِلَسن ]سوك نباوركءاراَعْس لس ةَمالا هللا ]

 رس دوم اال :اةزحالاو ائتلاف ءانهشلااةداسؤن امكدموانمداش تكا
 رك نما زها الس لَسَوْل اوَلَعزلّصَسالوُسر نبا اهسَولَسَولاوهّيلَع هَ إِ]َسالوسد لهن لعلم ْ
 كصوت كقحب فراغ كم نمو هوم اوم اور نباوساَول تدمج اب كْندتال اومموفل املاعجربم نوبت 21 اراو د قاعف |

 دثاهيلَعَتلص مهلهل سانا جلال وغرق اوثن ليلابهّيلَععناْذَل لهدهل اب فراش كافل اخماذ ال ضيرعتبتسم |

 تدانهانرعت دلحا اكو دما الواهيل عاطقناال اضعب اضع اضع اوضه عبط ةدارم ةلصاوُسْمباْنَس 0 تالوسز |

 دعت 'ادئاكر وهلا عيد كَئلَعماَسل لم عدن نائدرا اذاوهناكر ولا ةمحَردكَيلَعمالَتل اوان ده ثوانبغاذآ |

 تجاهل نيهان لوالد, تاج لؤي امة مهارات مااَتل تليطعارتادمغل
 هنريشوكو َنَع هي لْمَتَو كن برص ج اًماعمهْسب اهلا همصانمتنتنانللثسا َقامُملاهنمَواَتمَدُهَمل المخأ

 00 ا ظ

 ؟- ىازوناكلانسؤمب حسو العش هلال صفار جاونتإ ل مللقو طاليس دماج ءابغ
 ا ىلإ ا ا كي رحل الياس السد عدو نائدرااذال اثمالتلا ا

 ظ ةيىلغشتالتهللا هاكربوهشلاةحرو اثنا مولع قخلاو عِش [ٍلَص نوبت ارك ذاكم دعوركت عَص ىذا هند |
 | همش ىزذع وز اليو ريغ ]جرب لالف اباد ههه نوذنستو انتج كاي: هلم اهندانكاالك كئمْجكَسرعاَنَدْلا ْ

 دفا تماس نكات نيئحانل اخرا ابك اضر هبىلانا اغلق كمل ]شيول ذ نئوفطعا ا
 ! هيلي ارسم هتاف اجسوممادل اذ يمس ركل ءايارافدد وهلال انهت ن وانا هنف ددانمامشمت ميممتذا | ٍ

 أ



0 
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 35 نب تكس داس دن تيت دع 2 2: جوج نت عجم تيت مال

 0 ادمان قط بحاساو مب حنو اسمي لو داعبادعصان مناددد 252232200 رطل ارش ا ميش نناقش ا

 ومد بلع موهلا عيت ىزل كرمال اطفال نلمس ل ل تف ةئنالاراند ناعنز ف الك 2 اماكن الاةترف ا

 ! اة كيطوادوناؤعدا» اًيتاءاء اع نؤتتانرربكن وسر هبانسا مو موال ل1 ليوا امتفيئلا هادا

 ١  [ضذتكلهتئا هير رمللاو خانوا اكتسااًموودعل ازعودلا اوف عض اند متل سقم ةنررم قحاب
 7 ةماصيسوكو انَعةد حول اخت اشك فو عطل | وعجب لحوأ العب ةيقونل اد ناتتيتلا

 سجل اذ نوكنامادعول ا انهز احن |ثوسالا اوُمَوهنرهانرعتم الهول جزر ث وقوم دم أنربتو هناييسلومكا

 انين تاع وتسذش ادبعن دعس اء رائماهنم ةريكد اخاذ درو ا
| || 

 ع 1 :املدلج إم نال اثم ؟اَس المش ادعو نعِشَبنْراخْرَع 1

 ١ يبنون الاذن نعلم انشا خيا لطعس م ديرحر هس مرد ,ةبومسو ين 1

 ظل وع ٌعَمهيانعدشاخيلخرِؤمْشا مة زعم ىفيالت للشمال ال اةملازش نافسرماقلف أ

 ٌ ٍاعسوََو غراما نوكعضرالاذرنفيلخن 2 َسَوملاَو هيلع اْؤَصْشاَوشر عك :اوكا

 0 ااناغض !نِيبدنع كلذ فاعضاع شاك ى ال ام ضرالا ةيإتس 5 ؟يضتالاذ ةزنالق هندابعن وكس هسالع ْ

 ْ | ذ لاثنوكوشلاو كوت لكتنتلا لع لإ ذانكدباككف ءدعؤس لزيز حا ب ولا دلال عيجتالم هني 5 / :

 | قيم اهتال باكا اذهل ذط نيتخا امثائيارزلانماع اون انيس ! انس باك يو تاؤارزل باك ثحرخاد تو هتف 1
 أ اك راثلبتعتفمت ةريصابمركلع اشف 0 اذان كي ةيافكو يا اهن جت اناورل اقرطنم

 أراني شع لونتل رن يركش لحابحإازع ا

 ارثللمال اوسرنباامَكنِلَعمْلا اتلاهتاج اعدم دضزا فش !:عابككلع

 3 ضيرملابن ماو ةروَل!ئاَوءِواَصل نتا كتادهشنا اق مافيك اتا ةنانعنبا[دايعأ
 زْمَوَصل | مالادل دخ عضم سواح َكلعشاْإ ف: تلات انو حشا و !انعدسف |

 اهحاف زهاب ةمتالاكذل مثلا ل وسد ناي سدنعل فعل فل اقم كنج كنت نو علا ذهش |
 كبردنع ل دهشاف ناثيلادّدجاَءاستاَقا اًمهعوإن اهم ك نع لن كاز مش هلا جم ادهشالةددحاودعب |

 نيمار هياَعِلَع اك لش تلايلوح انع وكت تعكس مالا 5ك دماشن اننانلتا
 ِهْنيالَعَس «نانئع رق اف ءاذهشل ع ماا لزم 1 نمنغئاذالةرشللعشا انّبع ناَرعةيطعزب نس نب عزل

 | ]ضاع انآ ازعباطتم نبل نع راطمل اكن نومي نوم بي كلاوبابرتس ناني لاف

 هلنلعاما ابَكِيلَممالَتلا لوطت تل امل اص نيش إبق ثيما اذا لوقا ام تلاع ادعوا كال( نايت ا

 تةوادْنِبد حاد بس رب كل ذزعهل املا اذا, عومضف كلذ هلو رمش ردا كسد ىف لسن مم وعل كنت نعال مل

 لال كنزا نانو نَع حاف نب عن ادع عراطخ ا ءةملس نع كن لع رس اندم بسنأ

 ياذا ذوي السبب تغاذ تالا اذا يملا لان رتل ثار ةرلزاخباب 75
 هناالا لش ات ااعقداشل صن اي ضو 5 كرانز ْتَدْنعَش اداب انَكَءلَتَنِإ لترا تبلعا

 | هيلع ءاذ اد كعلا ةرائزلا بيو ثاني اعاس ام 2 .اكقمش اميل اعينهم اذن نائب ةيعانكت
 | تعكلا امل امينا زد 9 ماسر اكو ِهّيِلَم ف قف دهشل بانى انه اانا اضل عو كو وا راو - 0

 0 نيم كناواصرلاو كوسرت ”قكاماةمس ع معيد ةةعأو ل1: لم ء]صمهللا هءىنت قدا

 زيختناواكدا بر ل! جول .ةاولسر لل عو شار كس فوشأب دامب لي درشال لات لطا/أ

 نايا ا .ةقدابنإبكمد 0 00 هلل

 و

 ل

 تا ا



0 

 ةليل الزنا ناو شاول تَو نين ذوعل ويد! انس تاو ىلا عطحو ىف زملو د
 0 مل اعرهو ملزم شم نع نيو اول اخا لكمال ؛ ةكحاول هند لحم )تقر منح ارخادوبكلا ةياؤثذلا

 الة يطوف اعلام ناموس تي لديك نوم

 ا ونام كاتس ناو ل الادب كفو نختناةهللادئاكرومهانجرو ْميِلَعدهّلَعفاَؤَص

 لاو ليصل اءاثل ازعىتبقر كت كفل خٍإكَكنجم كتب كنين باوك نوم ةدابوب محب حان نحت تاكل
 كتلك ةرايز ا ْنَبلا 1 نامج ذإ]َءنلانللل بك ومهلل نوه مازىرتص حرار عسر ادع ع لضتد لع

 ةانكاله رجس لمجاو لم !غالذ كنلتادف اجر عطمالا كلور هو مهلل نلمح تطفو ضف ىتفرعو
 هدعاصتولا نيج يا ايىجاوح ءاضقل اًميرط تسلط حال ع انََحدب فعاضتاناوْضرَد لون: وإمانل

 ةراغؤبرا قال انَْوُس كلَ اس امد داوم اروكْسٍووِخَسواَوفخىن ذل مجاز لاو لع
 َرَكْيَأ [وبخعالن كبل اهوتع عاتق ضنا انقامىككن او تليف كن دضو وعر مال كيل وجوب افاد

 َكَمَإَءُهَل لمَ كينتكنئب ةلبل الجاد َك وجوب هلَستساءاَسراركت هلنياغاذ اء ن حباري ايوحرشم ا منيح
 مقا معو هحِوْلَعش انيماش السر ءمالَتلا ملكك الالب اذان مالَّسملا جرب كيل امال انا نم ماسلا

 قش اللعن تول لع لشسلا هناكرت د نا حر كل ايلعو ملكك ل ذكر مهل او مسا اد غافل اهل سر نءقبسان

 للا كارابش جلا جس اول انيأحئاذعلادياتو نميقتملا امد َنّيل سل ادَسَوركآلا قبرص اند الونسو ىخا

 ركل يلعلشلا َلاغلاءاتح دست ترا ةعدرتلا ماقلت ينساك لاس مالَسل انيَعِج اول ارم

 ضرك اله ىف نزل ركل لع مالم ارزاق < هتان يدا رك ل لع التل زل هلا
 متلاهتد لعن حنش ر اداي كل لعمذ 0 لتتم وص اَلَع ل فقواذان ثدجلالكضتوحسا نوما

 كلَع لكل انما عورونبع تراب كدا اللاش الكوس شراذابكلعلاش الملحم هزبائراواب كَنلَع

 قلااورالإَلعمالتل سبل اصول اهتاءانيلع مالت كالاتي سل طرهشلا اًهباَناَِلَءاَسلا 20: اشداوإب
 هع ابْثرماو وكل اننياو هولضا نق اَنلَن اد هس اَتب شن لحلاوذد ا: ككل لعمال شل !كالجر, خانك َك ناب ثآح

 حاصاخم هندّصَو هببج> ىزالإ رع وّصو هاهج ّقحش اذ ن ده اخ هنو الث ٌقحب اكل انولث ركتل نعم هْنَو

 ىتابجلف كنعد ةَماَو كال ةخةماو كّيلَع كاغأ ةماقَك ناك ةَماَوكَئْلْمم هما كب ةَماَس اَنْ كانا

 كفؤ م رحارطهفساو كنمكاومدهو تلو و اوك ذا ازعل مول رحماك هللا متيقح اف مب ثدي ف كل ذاهب هما
 ملال كبانعلا مل فعاضرمهْلل ايس ا ل دابعاول نساك 5 كيب ِّييَهااسداوكتسو كباذآو تح ما اننلاف

 مك َرلاذ مولا نجونقح اة هده انمى اح, يتطَسل انئايند اذ د نانتللمحاو

 كدب لبو كرت نا شالو نيكل تلات وم اكدّيرشاءربَمل العورتبلا 5 دم عذ منزلا

 كادجزمق ابل افلخاكك ل ملشل اة ئىاوهَو سدو فدو يرض موبمسَمِولَةكباجادَ فركب كيل ادذاداذانا اهف
 دهانات التو متل لهل اتليتدم عضرامثنيكآ حا ئخوطو ذاب هش اركيجوَحَةةعمركل قرعضضك دلو نمنع ءالدالا

 كفا عادئامجو ءايبال اًسْراومهنيطعاو ةداهتلاب هنركادلنم اكمزئافل انلفلخز كلنوفصَو كبدي اان نا |
 دال كيل ليال لبايترالا كك شل اعل اور اهجلاوذل اضل امل داع ل شنسيِل كيف هجم ل نو ةّوعّرل لفر نعاذ

 قروي اب هئزحا عنواني هرخّر بك شل ضن متاع يفضلون قد ىرتالكى رتل عال اوظنملاب لسانك
 .: هَذَا و سل مفعلاّلل ارا بحول ارازوالا ةلمحو اعلا انتا الهاك ديم اطال السا

 ف اوك مالَحلا اال اداؤاي كلَ مالت التثالنتلإ انهت ىميل شاك ىرشلا كدي ظن ا[انع
 متبْيسَج! ام قارنا ميَسسلا نايلون 0

 ني! او ىلاب ةَساخَك نيس دنع اهيلعاَتَكنِديعم]َجا انبَوأ ل عال الممل !دنع اهيظعاكك ند صمَ]َجا امون



 ليلعب 2528

 5-5 تا تت

 د ثزبضر فش اوك نحلم كئادهشا: كلير كوضفو كم ءرسو ناعم كاد ىزال !إعئيرعصو نعصمو ذل

 ثِقَو ثيم ىداحاو نا يلام الانئااهش او كل قحان ككل اوما كفك عندو كبل كَتاكش اناذ

 نو !كنءّوملاو ةيكح ام كتل سس لاب وعد َكناَوَو دل اكلوفو ةمؤذفم كنعاظ نادهشاة دم كيحو قحاب

 اَمِاْرمةمالاَوَكْنااهْباَءاَم داغضّرال نكد ووجع نينل ام اعد نكن هشام لشرف هش اعاظب بما تحرات
 .كهثاقدلسؤةءءانيناكهكتالت شان هنا اندلاع اونو ةورلاّوىذهل بايو وتلا ةملكت نب
 ظ انا لوو تو سارعت دالتادهغاكقرالإ ل غنم )ع متاوخكى ند عياؤش عونضن ثاذذ عبانركلو نم ويركب
 نقال ءلملاب لاو َحْر ل ترا دل اال ضر ني نديضمد انج لورا و هنن ثنو انس انلظد
 كملَياصاَقامهلل ادن كرد ةميو مالت اناكلعَت تيغاؤصضمال ةولصت كَناَعسِلْصَولم لح كيعت ا

 | ةَساْنَسةم كك: :داصنيعجا ةمالاة ننزل ]يم اتالم دويل انلئايمن انيق انلكتال بلع ْزصاوهَتاَع ظ

 هسحتطسود مل هلل ااهلداالواهل در اك 0 ائيغاذاد اضمن ةاَضْن اهضعت ع بذي ةمدإ ل: |

 لَا سن مالا ماسك ل اوسرلاامعساو» دحوش اماما [مْألَس و الَسَو ريكو مهي ءاس بو هذه عانس ف ١

 نحو ووهت وجيم جاع ع هم دع مما أكمل

 انهو احن ععسْنمَد ر ىلا ا!لصنتم ىو ذزمابر
 زمانا رايز نعيغدذانايلا ادفاذ ىالومان<“ ظل وتم نمر مالاخلا ا

 كلان احر نقل الس عع كَبلَء نجع ةيضز كلى فساكيلَد قوم فرع كاد ىتلحر كنأككييلاد -

 واحسن نكبر كيلا ف نما مدقلان ناكل ارباز كابا جر طع رم اخ امم كر قبو كريم ؤ

 ١ كبكمتجلا لزكمش ارضك لكل نازل انما ابرعاث دعا رك كل نك كيد ملا سقسركم ْ

 | ووو .ىئاوحءانت طفلان كة اقرأ نوع سي كظرعل 4

 دةرفغملاوءازج اور او اذ اك النلاب ىالوماب كدا نير عرالو ل هنو ن الذ كيخ دقق كراقن ني مشا |

 3 ىناثشا ام ىلل ولا ىلا هذه كناكن اف ىف ساذ بخ دقن هع عاذداوم بوتذيامو عاناطر والا ا
 ]ضاوطعل ف ءىلا لوم افيخاالن الاذان تطرح نم ةئالاب و ىالوماي كب هنو فيو عويس بخ ٌْ

 ءايملا اناني عفر كراقز نملك 1 هينا ضف! ءونفيل عيكس وحد كل ندداول !!كراوذنمانحاطعاام ا

 6س :.لعرتو كدا كميت كتلوريقب ىذالو ىرشتد ىافم كرو هاكرهدو نكي ىزترترتملا لتر ظ

 كحا#لزوسرْىلاَوَكَنلا هامَرَعدم ؟ كل ادقو كنشاكك تع ك لومر نباب كيل! جوت ىلا> ك وخالد ىئاوحا

 ةضإئوضرَو ىؤبا]ةل شنت انسه قادما انزع ات قلتو اانا ذ اهب كدنع

 كيلمجاو زال اواي قل اند لمازعموعدانع عئتجخ ةماجال افرح ىلاذد تخاكَءاجرالو ابتاخ ىف يزنالك تاو

 ةقطلغرنو ةماحذ ميمو ةفاذ ل ميج عض ارعال اكن تنل !قمالاوايالدلا منعنع نيا دانعّرم

 تهاايجو ىلالمو ىف اوخأك ىدلوو م اك,تفن و اموا م .حالص كس نى قتوو ضاعف راثلارب ان هةحتو دفاع

 هدابعف هنفغيلخَو ه نشا ازتج ك نادهش تح زا هنا هج انكَلَع التل مَو دراقلا ل عبكا يحال حل! 9

 ا ايت اكماشو اديشن نص ْثِضوأ هثضد يةيوع هين دي بلا

 :لئئانا كتل دنع يضاف تلان 0 ل اال
 هناء لع :!ىزلاىدهلل اعسافرات كحد ار ءاز امد ىدل ار وسن ماو نن لاب كاست انلم رخال

 ١ 2 نعلال | نبدهاطل لانو َكئابا ةيالور كلي الواكس شمب لاذ كتل خرم ل ضاا[صبتسمم كا ضف انقيتسم< |

 ] 3 اًوْنََتلْنَتاَواب رركمش !لوسرنلاي كندنا كمر كتيص غور كعم زم ايف لذوكت ل هس و كتفل احر كتلع ة عا دنا

 تع مه منش سسممس

 ا ل سلس 2س سس 2 7 ل ل ب سس جس



 يال استل !اوح سئ اوجملو كنايمب لام اوكي كاثل !ءافيضو الوب كرازاناو هان ان مطع3ّ حران لكلوك نع اش
 2 ايدل ان كاف رس[ الضو رة ءاضق 2غ ىو تدر هر نع ىلع نش اه اهئاضتئاهحم ث شاداخؤ انا

 فدارا هت همعَةبعَرَو لو لج إعةتللاوإعل ا اجر نل اكراشل لزم تق رك اكن ىف اطعام نعمل ننعم ناوونعش ان

 ى احرك دلع مالت اَو لن منا ام عيجو ىلاسمو فاوخا يدل هّرىلص ان رعد رو نجلا موركلا عجم ىاذم
 ةداهتلا قرا ذال اراض فز وجو قذ كوهين نب ساراوذ نبط محتل اه دج الغ كتاسا ع فدا ناكر
 نعل َاملث انهن ازعل هه الوسر نا اب َكَياَعم ااّسل نيم اشلاةمانيتكات لول انساك ثلزنا انباّنما ار هنع اظن |

 ةلكازباّش ازعل وٌكابل انيزاسل امد زعل تاي نيني امس [رعأٍَ نانعط نمت نعل: كامب نمساَنَعلَ كيل ذهل ْ
 مالتلاوامان مروبذامل ى5َكِلذ ذمطرتسإ انخد ميغت هدا شاك عاشت ماع ا وذل اش اعلَدد اكآلا ْ

 ايهرمولل| ليوواعل ةيانليادب ضراكة اضل ال انلهحد لوف قفل نعوم منها ره هزبمدو فاق ثن لفاب َكاَلَع ا

 د ٍظبهتن اك ص راي ان كنا اناطعو هاضاوفهلفاوثو هزئاو وحرم لفر احر قول! ا دعتسا: دعاواكَد /
| 
0 

 كائاظعو كلن اونو كزئاوحو كد فر ايد ثيعن كبل اهن. رايربو ثدمو كت اّممق ىلإ هنفس ةءدادعتساو ىدانعا 0

 ْ 11 ل و ل ع 'ةدمم !ءالضاوفو

 / عطنا جوا ميج 30 ىل وس عيج هيوطعاو زال اًءاِيَنلا د اًَهحو ل دعب اه اذْضرز هلع اطول ثحوا |

 الا اال ميس هاو لكت اكول ةلق وعض ءرأ 0 امد الون اجر ١ ١

 | نفل اك داّملانإ باع نرت اننزملا ءالذالا نقوم اهنفقو: ل تاكا

 ! محراو قرعزلنا اموتماذند قجوضت حدافونضنل ى ةرظن ءوسَو ى 1 نين اكانموقيرارفَو كدع ونفس اكل

 | عفو ولف ةوضوكش ال لجيل و مسوق ء انس[ كنانحا, قإهح عك لع دعو فدن ني ] هاو |

 | دس ةمدوتلاب نكتساويصاند 3 هذا قيم ننس ون يرقل قاف معا انيمحارلا جا [ينتنان |
 ايو كنان كيدي يب ل ذو كن هرةدنع فوق فد ىنداكاملج فسا ثعرتغت خوش دو ترسخ جا عير كفن عومي لاق ١

 لاكتساب كامل خب ن اجر علطشال ع ود الع تعد دزعاو قو ساو ]جز تقت وشاح ني زبااف ف دعو ثربهطو ىرتحاو

 مذهَح مهنولجركس فدانعزمنركست نزلنا كر تسند سولو هلع تنال س !كملاتلمتأ اعل اتاك تلف كقو

 د كن طوول اطل لملطَو كنلاَسَوَتولْئاسل انالاّس طن براي طقس اجل ل املخت> . هزل انساك انلئوف تراث نيرخا> 1

 ١ كنوونإل :الأءائ قل اذ اوح ضم ه.تساي هباجا لوفر عو اجر عطل المرن زةالنالا# كاتو .ةيعارللمغرو |

 0 انكم انهن مو انهنلوألا ةازعتنيتكم ل سؤ 11 اضعه امَنحاول ايوا:

 كاب خرا رملاوئِلَعْش اِ]َص 'ءالوُسَر ليِرَصَو كب نلوفغسساَ اًريكس اقر رشلا الع ةطان ءاطز اهيل

 هفلاؤنزلالض نوت لضم .َيرقم هم َنيفدامهلبج نويت نيل هب نينم وماذا ناجل قو ءامسل مل

 ابرج لل ارفاكم يلزم ناو نمؤم ضب ل! لثكتا مرمر ضح نم اها دهشا نإ مهل !هَيلَعوُم يا كهل اب نجفرا 0

 ها دكسإ ضْوشاَوْث بانو دقرلشلا العلم نيسلحن اعمل نمنح! هه !إغف عير مول ىف قي قح فان وفا ظ

 مولا جال اثخ مولا معز مطعانزمدال اف تومان | هس اعملحام كنا سارمكْش ارساولَ نين ازعلاّهلا

 كيطا سول قرضر وا[ هلجالا دلل مالا نمتلئابحاو َكناولسم هل حلاو انو بنار يغبم انت تنانكاي كيان
 لال ان تع مهتر لغتك ضرامنهنكساوك بجو كلوسمإتو لع جريد ال هسادو داثاو ادذملك كنكلتمثنم

 وناس ْيحَو امد ثا ادعى اجل ءنل |لجالاو تنحى نلا ضلع ١!جلكتس تسيل هيلا ورياح مهنة دولا مهم“ | 1

 كافور دمال قوتي القس فّجِإ فل ايا مال |لوط غيل صو مهد َونيلسع ا وال اكن اوال « اول لالالا عقلا '

 0 0 اذ 000 داس ا 0 4 أ

 نيس م عع



 ََ قحلاث اقل او عز لاو نبل كو لع نبعد وسم نع رفعج ى ومو لع نرفمجد لعن لغو نيسح ا
 | نا !اههللاانلنم مولطلا مك لشن ناي وللا ارم امودع نمو ل امنه م إش اَوةواَصل |لضف ميا كرطنتلا

 | يلازم ل منيل تل و قي لاز قع دع[ ص ناد عر لد جي مهن فطلل كثاب ل وال كنضن إةكيئاوي اب كدشنا
 عقلا: قه علل ل ذ]كمانرد ايجوكل نامانلق ضضرال |ٍعْرمالا ل د عضم اثلثوسصللاط ترسل انالسس الا
 ل علاضما كاجو قمنا ماركتس اكل ةدوطجتسل الا دع,ث ماظعل كل ازيشاكاب ناسا نانحإيل موقع

 لاا هناكيأعمالتل لقد ايم هفءانهتل إم مالَتلابنلهتلا جال !عداةناكربوما ةمّتد ىالونباد

 متحد ترص ةزحال او ايدل افاذهتنا ةاخ وهل هسااتسناوكت الهش اانا عيب كل وو طذاثل ناهناكربد اَمحَدَو

 مكتاطماوركحاذ دلع ]ص ةماشل اننا ةرلكةرصنر يح ايل سوح اوك رفواو غمضت ل داونهت لد

 دهشا ان اناخيال هتاركدصر ارانر كمر دم للام نلخال ىئنل اشاد ع و ءركماَء هما ناؤضر اثرها [ًمِلَساَسَو
 ا لا اذهَيلَعْش إل نباوَرَسَوملاؤمَيِلَعسِةلَصسالوُس جاه نملة شالية تدهايركلا

 اذاف لعن ردت ! مجسم[ جرشم مث نحت ايروكا دعروككدَص ىلا هلل اء ل طضفا هبا لوبي ازعملا
 انوتلايَجو ياض اًدانحَو نيل اهنا اكمل هنكتلم مآلَّسو هللا مالس تو هبل لما, عطف هلببا
 قريشلابكلذهشا هئاكردش 5 تو ا اي لح

 ا ولاا لاسول الان اليلدلا نضل تلال ينل اناخ يع امءافولاو قيل

 از ةئازعار اهل لوَسْعهنف ثاعاو ثبستح كسلعاو ,ريص |! ل ضف انيسح احم [نعو نينو ماَعَم هلوسد ْنَع

 كرات امولطم:للةَكتارهشاش لفل ارانسني هر كاذب لاجزمش ارم كس جكس اوك محا هجز سس اََعلَد
 زفت ذأ جزع ةدسركت رضي, نطو نتورك اها نينا جك مان
 ركل ف ةماداد | لشق نين كك رموكلذف د وكتل انجزمبد نول از وكما اد نم ؤمركك امك دلع عمال كعمكعمف نئيكا ا
 ريمي ف دم ميطلا حاّسلادلااهتاكَبَع لا لفل الَِسْس ناو لغو !لعركتاجلخدامثزسلالاو ى ديالا
 دكيلعإ املا او هج تطصانئذلا هد ابْعِإَع مالَسَو هجم ةمالَتلاَوءولَصل الضم مِن يحمل نسحاو نيتنسؤلا

 اناث ايكو دما: نوبردبلاهيلعوضم اهل علضم كئالهسانلن لَو كحو دوك هئيفغمو هتكربد شا ةحر

 اجساد هنميدي طب نم هر ة دادي ] ضفاهش ا إذف دئابحإ عنادا هئاشلو ريشة ابل اهئانعا هج غر

 عودتك حورلعجَو ءانهتلا ذه ان ثعضوليحلا ةياذ ىطعا اًوئَصلاَذ كلاب لم كتاناهشا نما الو عالقة متوعد ل

 لهل يقيد صلال امم حم لعل لف كركذ مهددا عاهلضفاوال ناي عضا هناج مدل الطعاو ءافعتسلا

 امد يل الابايونمم كارم ةوئيجب لع ثيطم ناو لكتلة هترل كتأدهشا امم ك نكد ان شح نوح املا
 سيما ار امكرا هتاف نبل ال زانم ةئ ايل او لَسو ملاؤ هَيلَعْساْلَصمإوُسَر نيركنسَو انديه داعمتنيَببلا

 | كدر اذانم ميكس اعدات كلان اه دبي ص كيناؤح ةلث كمان اموطت نومك صؤرمإ ل لانو انيرغا
 ايل هالتك لتركيب لتحت د ايزل كلة لف كفوتوكه يلع فقر عمق ثافرع دوت نا

 الق كغ َكَبلْرومالو لاوس ل دين. الو كانت بغاز يا زصنا ناوا اذطو با: ةيلازم ةنحرل تاننادبع

 ىرلاو َمِعْوْسال يطا ىرتضو جاب ل نكت ناظالال ال انكر نادل قبالمج كيق ىف دهاذ
 هامع نال عادل اساناَماَر ركفتي ناّواختر دم ىذل ]اش الاس هييدال وحال ىدلوالد

 ميله كن اكم نا لعلها لسا ىلوخف هلمجج نإطماةل حر نمتليل وفل ىزلاهثلالاساوىلادنس

 قدساةوفصايَك لعل َنوحياّضل اكثابا عمنا درك كم عوقز ربو كضوح قدر وب نان, ةإ نتا
 بر لوس ٍموصَْوَو نيمو يلع انيس هنو هتوفصو نر انج شادكعن ممول هنونضنا

 حا ل صاينهلخت ناك .]
 امو “© ءالومابَكيلَعَييحباضلا هدانعو َنيِل يملا هناِيياكِنسرَعلا هنكتالاممل وهشام ل فو نيحن انج لعضو

 2 لي 1

 قع دمهازملاءيج
 ١ ال 0
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 |[ ءاندزع ءراظل باخد
 ما

 ا 2
 2 نا

 لع
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 تك 3

 عفا

 كك
 تي يي ل بسببسبسبيبيبيببببببببببببسبسبس

 ري

 أكتيتشا ا اس السلة دم يبرلا

 : نبا ايوة شابا ءارتل نيود افا 0 ل ما

 قمر افون قرت دهسل اخاه لمجالو ةعلاو قضم ءامتل الانين يبرم عمانتكا جيللاساتع

 مهل ايهْوب]كلَعَدتا انعانانسئب توبا للي يداي هيجوضاع "هلل اوخيقا اناني ان نوقف

 0 هدا هْنلَعَح ناذ هاا قران َثمهعلارخا لمجال ناك لاول [كتنايلشل وواصل ادعت كلثسا ىلا

 (ةيالفبق ناد هجم انيحارلا هاني مثدبلا ل وق ذداف ترا قيقب نارا ات ثم هنن

 أ تؤ لالفابالاهتنذ ثم نوت ضتراوتجم كاجو ملت دل ناك لك جولغشتاطقعل اودع عرس هللا

 يمال علت نحال ارائك اضر هبل انا اًعالبو كماخر [/ شر عوغلاذ نيؤطع اديه ىدانمالتو نك[ ع

 ةلمسلاءاًعَدل اف حلا ةّسسلال او عرصرمل | زمالال ةغ عضم همالَسَءهلَعَش 1 لئاوَلَص ئادع ىلإ .امقداكذ ونا

 تيملارخ ادلع الَمهللا هناكرتت مّ اًدمحتو ,مكملعماسل ! الغنم يعد وذ مل تشل [ناوضرءالهشلار ودى اتلهحَو لوح مث

 مارال 0 يا م هاف قب هاناقدانز

 دانه

 لا و 1 اهواك خان
 عة ءونورم هيل اه دددادؤتيفإ مادبا هبل هملا اوما وعس كدت و ]علمت ناو لاو ني لعن نال

 اياك احاًمس ا اًئحافز مومن دا ترطل الضفل الضال اعساول طناطضف نبع مسواوةزخال اوان اونيتل اذ فدان كر

 ه7

 هلضف نمش ااول اساد لومتَك نان كن طعنم انك اضخم اًعساو دج اكَك مخ رمح ا زمنمالو داكتالد كم ابن |

 اًشاخْفورالن لاسا الاملاك لد نمل اس انلنناخرمو لاساد دنع امكن مو لاس اك طعّنمو لاس انالضن زف

 مايل انا ممجْولَجاب يعل فداك داببعِإإَم اها ةينكىف 2 كجان لحاو هس كاك ىل عا ذف فبعض قاف

 اهعيا اقل از ئقز داو ةرخالو )خس اثل اهرناناو نما وونبالع زل خ فرس جادو اهوَعمطَمْ ا ىلِخهيلاربصا ان

 هضداسل ازملحالل محال ,كذلخ ءاندزعهيانينع ف ذر ىل يعم كسا طئاد ى نسال انور خ والخ اهلعاو افزر

 ذقاانقرتفلان ذماو كارا ذ ودل د ضو بخاولحتالو كرمال دغونماؤ كل انساها عام

 م1 هملارخاهامحالو كئايلواء اذ نمدحا هب بشن ارا ضف اب ىل [انبسم ايم اهلضس نلقاوءزال اواي قل اذن ىزما

 ظ ناواا لهن ى راذك شن نان عوانتنا]مةعضراوو راو ليجتساف نال ازمضوعْ د ضَرَو ىل نرفع و ل هتسا كير ن ناو

 وع أخ اخ زمول ينم نموطفحا يللا مالو كمل دامتسمالو كئايلو ازعالو كنع غاوي تءذاننكو ا ىفا اس١

 ظ ةنؤنىلاعةنؤوشن :زمزنكاوةدسح العدد ماياموسلاَة يله فالف و فلباذاةل ماضل وف اهو

 0 فرب عر مو كمل امان عييجوطعاَءَتِلَعْرداَسلاَكلَذ لَو كاف ءونبل َكطلضندحاحلا لصين عىنعنم اوك طلخ بج

 |ةوتسالنوءاملاوقدنع نق ثا ءآنس نا كتمان دعت وش او كناو نتخيل خر كلضف عد

 ات]ةقرانزنمرهتل ارخائ لحالة هلل ا طدادنع مدي ء اجا در اكو وسرد تااباثماالتل اناَنلع فاك يضرتسارمشلا

 0 | تلفايلاد كلو وسو نيو هدبة ون فرعون انح اف دئاباعمو هين ةممحاو وتصب امانا هتراي جوف داَدَكل اوس خا

 ظاماولَصَةّمال اكل اظىلازي مل ةيالولاو كلوسرب قيرصتل اوَّكم ناب اكاإةوفْدَو لع لاو ْوَعََصَوُمَللا
 ْ نيَدَع َبيَلحارعرملا اكان ب 0 اراب كلذ تير َننافهودعزمةءازملاو

 أ |ةلخشمدلا اذا اك ا هيأت لفرط ءانبذع ن عوني ازبق نعد ا ادندمجا

 وتب اطت سالما استانا



 71 اناضلوب ال لاين ول الم از ملحر علاج عديل اح ان ترعنيىسؤءزعدج ابي عاشمالا
 انإلاعفي مل ذهن اهساومئانارْوَماناول مينا اما ارقس نوال للعلا دبع فرق نونا لاِلَم شادو

 دلال يام باذوا باف هيقفل هبا اذه وضم ته نبل زلال اف نولكاي فانك

 نارعج !اد ضرر طا كيرعا فن ] سمس ازعة دعس نازل عنب ف خال زعدج نيش اديص نى راثنال ليئاطؤب
 ثزلا او جرماهعمسا اًيشاتلف لومتانف راسل لعن اكدت اذان اللا هَئَعَش ادع فاز عريض ىل(زعن اتش

 كلان ك عجب تلذذ ا كلذذ ضب ناكنيكاشنلااهَهِلَع يس ملم قجزع دب زعدإ خا الفأل ا كنبازم عمت
 سمااذان ةعْج امو !موتو اهتدالا موبماما هلت رح نال تمض لل إلعس ادع املا جور ا انورااذاَلاَم

 هّيلاوشلاطدرااذازهليؤقءانتممأنغل يضلل اللتين اج اذنو ارظناف ممثلا صف ةعبجا هليل

 نمنح از, قه نع نب ةمالسزَمدواذ ند ابيع بسيوكتلا ذة جزطكتالو نه امال .طغتالو ل تاغ اف
 لضللز وا ا ا م هم
 ماين نصناوفهزعابهصلزعرافصل نعدينول زينت انبةيزعدثع بال ل اًهفراشل اء! بة قلاذا
 رم فايس ان ةيرسار تضل يحررصز هتيناعر كاسح لا
 3 مارا زع ارسل عززت انعوفل يهرب انشد ىلازعدنع بي لئتسال اول ضفلانو ثوجولا قول و
 اناء ان حرا و طَواَرؤن هلا َهّلل طفل زم غاذا ةرانإؤل الشغف لويس هَّئلَعْسادبعو ا ناكل اعلا
 0 /انآفأ ام قوصعو تدك ٍرسلو وهسو ىد نو خءاظع خوسراوجّتولم د هيرهطو ةماغو هنا اكسو سو ءاوك

 هلْضِفَوْمااَسل لس دأب ىتافخ رنتي يامال ذم

 رع ازعو ارت [نعئانبزلازعزازرلا انعيولوة زيا وي هلع هلم ل اهدا وحس لزعدإمسل ازعلجا اولهسن عملعلا

 ىل فص تع ياسا لسا اطر ناو ندد الغش ضاباسمم اندامتنب
 نوشعو ةَسْخوهيلعر ةيحان ماعادذ ٍنْوسَعَو خو هماذةزماءاذذ نغشعو ةسختبلا عب عضومن ويس الاف اهعضوم

 كلم َننْيلوءايتن الل هناقز ل |عابهنم رعب جازم هسه نيل ضانر ْنمةضور نفد ءوبْرم و عضم فلغزماًءاذ
 بين جزع وفل وني جوفن )تل ِللَع نحل اوم ةرائذ مل ذاب ناهثلا نول دوال ازال اذ الو ث نس
 نيد ىلا لْسلِلَع شادئع ىلا كي ىلا ض رمال اروع عباطظخ ل انة مل سرع دو اذ ْنمكع نع همواوف نبا
 نما عجل اس مسار نجود ملا ع دبع ند كبزع هئارع هنع هس بسن اوج عبر مؤجل ذ ةنغيتلإلع

 هيلهش دكا زنا ْن شارع ضو قلابنازج عنو رم يذذ غمز شل لعن شمل ول نسال

 تدعم واذ بدانة بع يهب ١ ضاندّنمةَّضو راكم اًءاذذ نورشع كرا لع نإ ص لوقت هس 1 7 اعلا

 يا ومدوجع ايفان ايساز ملف ضع ياه اوول او مال د ازعن ا زعدانذ نحر عت عر

 وماهي لضفال اهل ضال حاملا ذط نينه اذ عج كي لاما ودع طعلشل اهيل عني نيل
 عورة لفل ةَساَّسلا ءايتلاىلال شلل نيران لا نلاِإِلعش ادا نعداغ

 4 ةضوملاتن كَ ماسلالا ادهم ةّنجاضاي نمضْوَر هييزفدإ مهويزن ال إله نإ! و عضوم لا

 انباع |نيدعزعيصنب3 فعلا« دق عدن ع ذوو قداذ داب بي ةخلاعتئمتعز

  يهتاعمل ب وسب ووو هم معَ > و عوار ع /”نورعزع

 ةيلشلاب دال يسب ةئحبا ةيضدالا] تفاهات كل ازال سة سدت, ولخلا شاول ناله كازا

 يزيلا زها ش نوكين ايجاد قو ةيرإئشلاتلا قمت عدن وكبوتلا هل بالا مناف ناجد لا ءاوعالايروفرعشل اب ةبلَبملا

 دما نر عطانسانبازعمو باب جزعدانز نديم رعت نس ازَعهنع بسر تلال هئراث و لضف بان

 لزب متفتغ نيل ةريسسالركرمناطاذ وجمال, ن تال يسون راجل نتاع اد كح لازع
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 اجراخ ةئلَمي ظاؤب تالف مان اباكهتطبسانئامو صو انئام عوتانئاماهفضَمل ماسلا عوانط جنط اذاّوح
 لبيع هْنع بهدا نهال لج اكرم بالو اثهم عيانمي 2 اقت ةنس لوتيانا اتاكرثازعهيلعد

 7و هع اس .

 ' 1 يوي ويس 8 يوصل اب وا يوي انني
8 

 0 از هلع نابت دع انيرغدك عدنا داق

 ءانعاوِهكَر ةعكد لكان كراك وررستب اوهت تناك ا

 ا تشم إكدَو ون 6 قلو حو دلا از كيف نقواراكت ةيموعل |ؤتعاو تمعن !ةعاوزجفلا جزاك

 | نامل ةلانر تل الهد كيا زعلج عرين عي اربازعتلنهنن شادي زعم ماب ا نددت عرفك جزع دنع
 ا فلا ةولَصل انا كنجاخل اننرثنانكر عيراءدنج ]صفاتها رض قلنا ةجاح كل ثرعاذ تل عنبان
 أدع مالك لوط ضف كفل أب قرع دع ةلذاثلا ةواّصلاو جل دشادنع
 أ لكس ءاثشاهن لج زنا نيشلا ساد دنع نال متل الع شادئع بلانت انتسب نعت ١
 د وسو بويست نيسمملاساكل نع انرفتحاذ لحل اذه انعمتسام ديم !انيتان لاتمام الا ءاذ
 ةلهتلا اكيدبؤ دايتاذل اطاناارانجرطةفركلالا اهانه مارح ةلهنيل هيلا كدانيلع

 ْ اياد ايات تنم نيونبعبإ كن ش ادع زبده زع هيازع و لوقنما بيانا هيو ماكب اركاب
 ا ]ع ادنزممالت اللعن يح ]مت زنيطذ خول سبلاش بيان اص اضِتزعياوتسإ ا عنب

 اعلا اناباشلإِكَمشادكيال دان نوعي دابا زعم]؟رعلاضغزبازعَرت |كاةاذذ
 | كب هعتنالا ب هعضنيهللاّث وهو دحاذخايانءىمهاللا.لاالى زا ساوال ل اقف هب عفتني الفور يغذخادّرهب عفتنيف
 ظ لي !هردم ناب نشا ةليذ ةائلزتا انصب اسلم نيسان )عز لام لا هضر قتل
 الظن نشاانائتم 5 كن عار نونا خانال رخاء تاس هئانخملانتلد تجوال اناؤتطتمقكيافد يان
 |ةئاركتاللاَهِضاَءهئاَء تحرج حران ىَنل لوصول إَوعَوَهبطلاهعمبل انحف مالا ةبرتلا نطقها هشلارنب
 انفع أئاوءاجلكرم افْسْنذ لارج مجمع هلل سووشن نورظذتيَك تلوم حنوكملا كك الم اد هب نوقح

 أدركوا يزل اير مهلا الط هنا اذا تنالَع قداشل ان اثر ئوعنجدب ماو ةنر ذك ععْسَداَو لذ لكتسازعد
 |ةمْيَعهازع هنولوزا كي ءاجلكرمءافشو اًمساذامذ هدا اناملع هل محا ل او لله صرتراو ىزل لوصول
 اقع كار ةن طفل رتل هَئلَعش اديك نعبر عربا املس نبع يباع ديك ند هارعشس ادع
 ننس ازعيس املا نبش اد زعاكعس نوسْومْنَعن امو |رعْزاَ رأارعةنع بيركال اءاؤرل اوهوءاذ ل كرمامَشلا

 ظ فازلين ماس للنيل ةيزتيركدالوا اوكح لوب لحس اداب انعم انامل ىلا
 أ امر طلارم زلاتان لالا لَم امدحازقدب طءاضيزعدمارتاخ نعبو تين داب

 انؤمباك معة تهموحبكاثل التم يل انا اهم بيس نيط ساو طناف كلطض ذاق هدلوىلع
 سو مرا نعرسو است اراكتا ماهنتسانأيب ةصخيالشم هنو سل اكل
 أ تادكعوالكنلانانباطعا 4 2ضظ2ظ1]1]1]201111] ]17

 | هنافلشل لمني نيطن قش :راو لاقف هب ثواقالاءاذو كتان ضامالاكل تن اوْيكْجرَقْنَلَع
 | هتلاوراط دعاىنل اذان اًوحعَو ةيطلا هله نحاس انامل !ئ نخل! اذ امض ضوج] كرمال ا ءاذ كرم ءاذنل ا
 | كلما امالاث متو كرس اناا ذلكم افشاهبف ل تجاَدهتيماَو عصرا هج لسد سول وحدا هضم

 ْش يما د دبا هلت: كنا ةيرتمذط لان ول اذ لش ل جلا اهار ا نِجوهْفاه دخلك
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 0 ١-1 سهما
 أ ءازلكتمءيل !'فرعرت كنا ا 0 اوه داهف لجل لوسولاو سو لاذ ل هُياَوصرمم
 ذاق مالت اين طرف نط نمت اًمهسوال نإ دن نم جرت الف كلوي غو !اناطلشس ثفخ اذالاق نؤخكنسن انالافكو

 فاك تلعن ةئانداحا إل او تاخاانلا ازرحاهتذخ انا تلو نباءك لو نسيم ةنيط ء نم ناّدهلل 3

 ا

 امرك نيم كاد نان تخارل اير خام ضخ ]ججماناننانل نص دببشا !مصاخىل ذان كاهنذخانل هيلا لات
 4 ! ةيسس هجوم امس باوك

 دلال لت ار هلَملص مخ عدازعانت ونت شالا لاظهبل هيلاناخدائمالتلا اهله مح سورس .ةلابلا
 نوعبرا ة جاك ل بكشاكاذاهلؤوتمةبحنولْثَ,ثالثافد دس 0
 والارز عسر هت ةريغص ةداجس مقل نزلا أير ةنسح نور شكا كباب اال ذادانس ١
 1 ةواضللب .ةرم هكا ند ديل قرب ام بابغلاطمانسزيفجوسدتو, قف ممع هامل تاز الدنا 1

 «هقناب عصا ءاعسبكا تل لدية نؤ ةعر مسن زري باف هيلا ذ
 د تل الايميل لا بك زيتا رغحن سادت. ع١

 تيار دبر منش وضم سلا ناملض ف نمو هن لضفاع رم انهزتا مد ا ا مها

 لهو كل مت عضووربتل نطيل اإل 0 8 حس رعد أسما أااهب بني عيل اقل

 ْ ذايمف: لع كشمأنشا ان | طق وبقف كتل ةضويا زهنل نيود ل اانا اذن 1 0

 طز نبض ةزدماز ماك دان ةمااتلاامهلعمدحت قا كدايذا 0
 دائما سلا هَئلَعانرلا اتاني :رعوملا:ءامعمسلزب لهم ن عذر حن ازيد نع ءزارلانالشن | |

 ننةلطاكش السل تالا يسمو! ارقد سول اب اعترض الو سر فراذ نكن اك اذه هس اب .

 يصل قوش ازعزسمسا ج3 نع نه اذ الا 0 1

 .لاع الإمام ارعاشولا في نعرسبنعزب وتل !ناناز لعن عاب ننوه سعال م 1

 قارن هات لعز يدالقلا انادم نمت اك مهلا نضل ةلشوعل م اغار هارت داي ؤرعدتلاس |
 قتال ةدايز نعوراشما لة شئ! فيرا نوت جيك نصية كارلا هربا
 4طط ادعي ةرايز نالباسلا لجل شلاجارطع اهعمجاانهر مى ئلاش ادبعو :ان انك نيضارللاامّييدَع رمعح 1

 ةفامالتل ال ناجاف انف كحاعم مالتلا اهلنا ةرائز مااا سان 000000
 ا ةلذ ف صلال هتدايذ زممجا التل هِلَهجل - لاو وسم لنا ةرانز ناالاو مدن ابى واس العش ادم للا

 را سس هلانوداةنعدما .”امداهضالا | مزايا دهتم ماحد اه الانا

 | ذا مانبتع اع بضازخ اره عر ترانذ نإ ]ضف أ م 0 مب لا

 داؤزملا هلت تان لل نا ازعةمسد ؛ةنئراطخ ار ةلسزعهيبانعرشد ذانبدج لزب ربع اع

 قي ازعل نبوي نعد جانب منع دؤلا حي هةقازقملاةديدعا اناا تيداقتتا اا ا

 رضا هل الكفل امني ثى الف هدرز اكل قداؤ لامر ت!كلمانر إحنا !ءانل ل موطساؤلاراشن
 المؤمل اًلخا اة دا ن ليكمملو ثم قا :اَتَلَسَولاولَعْشِإَ مدان! لوُس دوعن ءدن اورقراز نيل ضن

 | |لهلانتخئ لعلم ب نمباش ن نوره ةدحارب. مزمل ان تهرب 3 منعدم ارمدع را 1

 هود اؤشلاءال. ناك[ ءلوجرجانمافا اواسط ن اين لز عيان اما
 عم ةد ابل لزعلوح ةواضن ازكيمتادامل انوكن ا[ انلا اهنا هيعثب ميما اءاَصلابدإملاو

 ' | ويل ا ا وطال «نيدحإ مجول ازع ماي ني دين عننع بيا ءآش ناز !ليذ هيقضلا ىف مكلف
 ْ اها 5 2 كثيعم أ هذ يتسم ارؤق ناك دانا شا نال ملال انت لانصوتلا مانا زنع

 ' دتسش ميسي سلا 1 ل



 0 يبكو ش وع

 ا اللعب لو ْ 5 ندم
 ج 0 ع

 20 0 اريل وغم
 56 * سس 330 00

 لاجئ َكيلَعم لا انجل مالسل ا بكل, ازعوكد نمئىردشبل نعزازرلا اك التل اموملع ام 3و نصوص , 1 لا ضل
 عفنانكئالعال اي داطم كقحب ندا تانتذ ءامقر ادهزمانك يلَعمال تك اضرالاذ انامل طار اك َلَعْمالَتلا اولا كايت

 نيو ورعل امن ىاهناشؤ هللادب كأي متنا ارفجف "ضي |عان]َولاَم كنج التساشاعماتك يردن راردلاَن طا نا نم
 سول الفار لمع كلوا فكي زيا اينما ناكمناطبتشاتادرودقف هادي هنماماوموما ةوهرزغنو 0 ولع

 هللزال ا زمنون- 'ءونابزكذذالاخ : هنا لهو انيال اعدم موال اوعي ضمرقر مالتل !ميلعزمتج 2 راب 2 /
 ْ ءاثنااتغ ةداذا4م د دحولاو ال ةعل لاجرم ابل كاب اخد يي ظاكو ةمادن الو هراعذ و نترخنمدبالا ل

 هلناىلو أي ت كيم الكلام كنو هدوم مارست نيل ةوامصدرقدذو َتْصاَطل المو رهرسلاو نط مز غاز هنأ د ىلا جوعا

 ١١ ق لطازوتن ا 8 ا لالا ؟اومتاناذمال امامك براغ تاك نيب !ضرال انامل 2 ساس اي اناعمالتلاامَحابَكَ همالَتْلا

 ا مالك الع مت دايز ثدرااذإدءاندلا اءضرحالل اه كمن ماتلال عك )الس مكان انيس كيددتع ىل ع فشاف 2 !نىانب_لع

 |ضالان هوجن كما مو اينو اول وتلا ماماكل تبتلع وع ودل 0مل بدع طخو صقل 6و احرار ّ َت

 ادق لاو انكسا نبا هانز ضفاكذ غدار تمثكو ب ةلصانم ةرباوس ةيكاذ ةسمان ةوُسكَءْءاَص مل لنحو
 0 العشب داؤو نيّمؤولا مامي كاسات اَساَءْغابَكَتلَعاَت اهسارودان ك ياعسل اناَىلواَن

 2 هي اف كو ايملوال اًيلاؤم كئادعال داعم كح اًكراماوان كدت اضرالان ايلطظذ شارون كيل امل نص صولا ْ

 7 هر
 / ارم انالات ايااءاد

 | نيتقر يسوم ةر انزل نيتكو هشادذع نئتملتي انقر عمر طعْر لع اهْسَوْلا 4 عن !ةلصْم امال سماكانردنع 1 /

 ثدرااذاو 1ك شاءاتناذلجام داع الة فقال يوم ادت لعبته ا د ةاتكرلا

 لعفس ثلا [ياعامهعادوأ ب بيزا |َهِلَعءَدِحَيَم تيتيركو لا تاجا ف عارع كتان ؤيفت مزار 7 انرلم 1

 مالتلادا انااا دؤتس اهنا رواة لوسيل: كَل لل اوضة :اوودوتربتلا تكن يس ناضج

 ا ارحأ هلع نا هيب َعَماهلِءلَعكلدودب كحول! طابا ١ تا اع ل 7 7

 ْ ةاعلالكاي ل علا اناكف دم لد أو كانتشلاءانث ناني ذمعيضور لاب 2 و
 ات 0 ءالضإل تل تاج 00 ل عمي نعلم | | ولعل ورو مارس

 |«نكملا 5 دعيت اربماوجم اه امد وز ناعما كرر هلع شارع ابا نانلذت زضعإلل ةدانزلا“ 6 َ 0
 ا اعسمم] جلف م هلل اذَج جحر نعت المد جاناعل اعلا نانلمانبت زعل سارعو همس ىيللازعف 2 ْ م 0
 سا م هللا ]وتل تا نم: نم اقام تهئرمجع] حش اان جالا 0 ْ) 1 0 0 8 ىف م اهب نايت

 | هاطعاضد انجن مِلَعلْفَلَعْشانإ ل سو دعس مضاعا 4 ١
 مالسالا ع2 جس ىلا انهت ل انيراندب امها فن دوي ثقو> ناواد لذ هدالب ١ انرسنا ماسلا إجوسو نس 3 ١

 أ الوابح --قكلذ نمت لسمو ا خو هوانا و :دأو وازن اًضياعجيم

 [رتضانلافزع 1 نات وكلا | هزيإز عرعر |ككرعنش امال ركل عوكل نان ويلا اذه المات ناوش |

 0 |رفمحو ا“ اثىلذ اف مفارش الكنلاز خانا وهذ نم مام طارغخيرتو طبول دان لال 0
 انةفاوفبت دحمالتل ١ امهاَجلعَو و لج وبنم هأذح اش ملوفنو رخانانو هبنؤرد ناسا ثان سوط ىلإ ارقر انس لرالع كفرت 5

 | رقت درع ابو مزارع وباسل ايس المزعج 3 منيل الط انشعلاةرث لفت هنا قال طرانح |[ 5 2
 اكن وان مارال ناكل :نلورقد ان انياب ةالوتكارارتنان اماه ييريؤتاطبع
 ا كنعْئانرهر انديففال تقلا اورجمن أوجب تلتذ انزجفل انيببسرمل اند

 مندا اةعرالا اماخ نأ زال |َر مسد اد نوال امة معد از جل رع لعن اكةميل !مؤتناكاذامنز اهمشْرعد تلاراز ,

 0 ملل |مملقنبضاشم وعول هت ”مال ازستترال ااا راشسلا ميلتون قوس ومو عزرا حوف سيل وال نم
 غار اذكرها ايت ناس ل عمذلو هرتداوز وداود جرد يملا ناال حلمه اَدمِلاَوملَعُم لحرف ارو ةرازئماثعم
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 جب انردع او ىلكت ْنمولجيال م هجؤنو ماعلا اير اهضجب ىف دجوب ادد انعم نونا هبنيد علا زكا

 ءانبل امر د ىنل ا طخ اوهو هنيعب ثا اذه غل مالت !لباعاضولا اخ اوعى هان دجو [كَنيَسإهللا ءارلاو

 نعدزاذنيدجانء تع ٍِس .رنكلاو نيبال اذ ريظزرمد فول زانلا خساتل اماحرد و ىرغنل نايم عضو معي

 هيلعاننتل احاو لءاكث او ل طل ازعوسو نبش ادع ن عزت انيلصزع هسازعز د تعا
 هلع نا ونعي رم ضلال تلذذ اناهلك َةلَسَنم ةرعنل اوزجَجنل اعل لت قرائز ناوعْيش غلب هع

 كجازعع رن ازيتعنعهبإ ازعهنع بيدي اًمراط هروزبنل فل اًملاومثداوىاز اًرججفل !شمالتل

 قتواهلاوغ انصب |رعؤل انسه ا خنت انصز عود عنب ينعش الص فنا ننعع وب امض ل عْن نيل ١

 رك فاذا يناله ساعة هلال هلو ةيتلا وبلا عدل »و ىدام دهم فداززي اننا انهلالاثل 3
 دلحدرعبلوفلارظانوبهو ل امال افي اضصونس نكلارباظتاذا ب اس نيل اهنعو طارصل اتعلم ايي شكلا

 و بينعل ل رشعن ممل ,ويطةناكر رماعَو ءلعوعب اًروشفم هامل !اَك ةيضل امر ورقص ف هز هانمزلان اند إلك

 كيلا دعو عن ازعش ادّيعنيدعس نع هبولوننيارع هس ازعهنع بز دوطلا موزل هن مزلوردغل ركو

 نرجع نيدذنمارعفوكلات !12 نيرا بشي اهلذ ىلاران لومي هنعمل مالت راف انَع

 لجبل خفف ءالتلا |ميلَعد معز مج قداشلا هادبَعل ادضاينكي نيف تارا حسا

 هتالقز مانا ها اسوم ةاشلا امهم لعن نحاس ادع لاقدازنل ام ههناولسَر نبا ايام سوط زم! نم

 قزم الثيل وانن نم نيس هلعافشل مود درخأت اوهننؤرممتئنامل هبا غال اع رعاطل ا ضرتفمل جوع

 نبات مار نيل هل جان دصوُهو مالتلا اههلطرفمحْت ىو لهدف ايام انضتالا صدع اْحلَج
 هاب ةلجقزعشلاءاضد نوكي]جت هلم جتا خ امةفيلح ام انمالا هت اجسوطاي ل اةكىلانضلامثهيذبع

 هسارعم انا هئالَع وهز هيبرعذ هراقزمالا ايما ب تنين ءالكرخر يلمس إرم كسرات هضراذ هدايعلو

 ْماَتلاَبلَهْد حِين نّيصلا لو سول يلع إل صهاَوطَ داذ نكن اكل وَرعملفانمةعاطل لضرتفم
 نال اباه مس اسر ىف سوط ضرا نفرض نكن مؤإ ما سار هس لوس وبدل و سل جد جيزي لوقي هلع ملا
 از الاكاعإلَعانِهل نعوم اميل اًووفلا بة نيؤفنازمرجالاعت لدا هاظعأ قحب انراعمد "فا اًبرغاهف

 لجوبا لاذ مه لاثيساقلازبد واذ ى زكا هئاط ناز عازمة هَل ! وبهم ثعنشتالاوقج افراح
 اتا امو ري راثل زميل بام |كاهلخدز منحنا ث ضو ةضقرسو طل مجزم ناسا اميل عانيل لع
 يي نضالات دام كم سال َعهَنحيا هن انراتٌوطرل تلال لاراذ ول ثنمذ

 : التمن سول عدس نين اعتلا مد د هيواذدل شن مغاللن 27000 ورم افراز ان« تاسإو

 لاغلب رزغف هراؤرضال اسوم نارعن مسا هنبإمساريسا هسا املطمسل اب تن ارجضر!ب ىدلو نجل ْسَيس ل اكرنا

 لاهل نصاب انادح كي دايتال اقر راطمالا طق بل ادع تاقولورت انامواهنممقضتامبدونذرل

 كيال ز زج مي منت لفتاكث ل زطاوم ثلث ةئَبلامونةئتاعذاح دبنطع تراث نم انااا

 ذي ماكي عك يس ع ا يي

 مللاقرتاراشل ١ | ياو انازعلاضْناهي ايمي علَسو ملاولَعَس ]ص شاور ىدينيب

 مف اٌةوتضيوكْس اذ نفد اذا غنا فيكى لومي هتاكماثلاذ ”ولاولَعْش إل ميش ايبا لها لسد

 الا اريدك: سعب نورك راف نوفدملان لاء ذا ايلاف يخوي دد

 نيل ارزولْممدلَعن ا اكنَمو ةمِعلا ءومواْعْفْس ىاماو انا عاط حوتجز مشن ل بجو ام نرعدوُه

 قف انسؤ نا قمل ]سوا سرس ش الوُسر َنامالَّتل اممِلَم هاج َدَحْرَعِ عبد دْسل ندالاد
 تحد اصل اوم انا معيش داو ةولص ودل ُفاصو[نمدحا ةر لل ا ىف ص ةلثمنال ناطلا !ن
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 ميقلاموب نس
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 انها دو التلال نعمل: ىورهلا اصن, التل ادلع دل لاعبا هي ءونلازما هزيم م
 ةغئضمراذ ىو ل |ولنض نا ناك سن ئقلخرش ل اكس اوس ناي كنب زقرت لد نيش لواقمالا

 اما ىلازت هجم ورنا يلا ايو :ايحا ذه كوي غ2 تراقرضال انزع 0

 أ نِعبارعإميل نع اكيطالابكس نيت نيرتا باعد ةتحاتم اعل اناجرنل! 2 لمح اكناوط رسولا 1

 ءاتلانهلزن عوف لاربالنكتالد اهاضراصت نامز اهيذع فا“ 35 انك نالاكّدا التل ااع انولازسمإاا ا

 ةضضا: :رّمةضور هلأ !مورفس ولع ضرأ» منامه طع ةاوشاوك زيلع نائم حف ]

 زلوم ةرعفلاوةرورمتجئلاب اوبل هه اشكو لَسورل ا نلعهَش |صور ران مكن اكرنقبل اعللث غن كراذ نم
 ايوا سارخضر |[ وثم صنف تسي ولاول عب صش اوس لاكي ةهَمل امته ءاعفش لانا اوانانتكو |

 0/1 طا داب زيفيك م |مداثلاطحهتج تنل شابجواالازمؤم
 كارم رايزث درا 8 اكعماجي مجرما هباكف هع اوضرومل يلوا انيدحا نسكت انذع درابزل !هدطورك بع ظ

 اثلاتانعنامىفانب لعرجاو ىذانعلل جرس نوي رهط نر هلل اع ناجاتور عت غاف ات إل عاضول ازسحنا |

 تلت الون بالاو اها امد جنح ناجلوقتوارأوو ءاغشواد وهف | ةجازنهلا انلبالا ةونال ءانان كرلع ٌْ

 ة/رلاردهلل القد كراذ بال عفتف فح شاذ اف در !ك دنع او دّسحَّدابلا اةتهجون َكِنلاَمللاشإ دلك

 ثيفاواذانةظفجز معئتشبالت هداذ | بيخيالو ءانةبقزغالذ كتف كيور ح اد لان وزمان كو نص

 ءانَسادَك صو ”كنحنام ال كج اَو ىذاتطع ل حوش قولو فهو يزل ةهلل )تعتني ظل ت غافلا

 ةداهتلاوَسورلاثلَعْسِإْوَص كسب ةتق ءانالاو دو ءدّةوت نان اعل فو كابالا ونال اف كيلع
 دافولاو بكَ سم اءكب اينما )بل |عٌوينو سلخ اوفوءافنم فجات انئطاخ عج إع
 لنا هشاش الور هلة شابة شانها نينجا الل تقر غل اوبل وللا كا ظ

 :لجلاَهخوهجَو تسال تؤول نوزع ا اهشاورل كيزشال نحو دنا
 هنا نحال او َنيِلَواكا ل ِمَسَمَن اورو لعاتع تادَهساوْرل َتارشمال خوش 1الن اذه ش الك ءانفكمس ١

 كبغاطءاطح يطال ةولَصْنمَجاَئائاَحدِتَص كّيسنو :كِلود دك دبع لج مللانيل يل طءاشنبال ادع |
 كملخزمنث شل اداه هنا كبل اه نع لئذل انلوس خاشع اط فانك ن تمول ما! اعْرَص ِءَءْوَللا

 مالت ادرَلكَنلِنَِعرَمُهلاَككشاخ نيب كئاضة ل صفو كل دي نترل انج نال اير هني ني للدلا
 باو ددسن حا نرسم ازيا ماو َكَدلورنو كدب ثني: طاذى لضم اهثاكربو هللا حبو يلع

 اكل هرقل ةواَص نوح ةتجلا لها ءانم هتك: ذيل هلا لما ةداطلا رهطلا يلام
 ْنلَيِلاَْلاَءكْئلخَذ نيئاقلا هيا هابابش ىدّتسَوكِشنْطْسْن سلا تن | ظَعرَص هللا كغ
 + مئاَعلا ل دبعز حن زد عل عرَصَءهَلا الفل خيب ك تان رض وكل دع نزل اذفاثدو َكنالامربن شع
 هللا ن نب اهل ادّدسَكفلخنيب كئاضؤ ل صفكك ل دب نذل انايدوتانال ارب هئشبز ب لعيل كلا ماخ

 فوود دبع قداّصلاة#نيرومجِإع]َصدهْلل نين لهذا كضراف كْنميلخَت ل نإ عنن ]جلل

 ةوطاتل ننال حاصلا دبعفمكزىب 2 اعل اناخد هدو د

 كي ةلاعاثلاكندّسمال انتا دكعوضَيملاانتلاوسو .,نبلمر سهل اني لا كتاكيت كائلغأ
 ًءافلاع نلوم دل دولاب ت مليم تاانخ ل وتيالةزاصنيتدا لان نبا

 ةولَضلدايعإلع كنع كك يد لوو دبْط هنت اعالعإ] 22 ىلل اك يغاه حال ةولص.ءليئس لإ ع اًنئاددكمام ا

 , دهان تن عىدؤلاب نانعتك قالا د !لمانلا !نريتخم لمسها اهنا اها ال |

 دمت - !ةلصتملل 1-لا عما | صلو عاظو كش .اط1 ىعادلت ”أنماك يد اناعلع ا

 | | | ا ْ ا ١ 1 0
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 ءليللرقتافا ولاة زال اوان سم جماهب ان ةماب مان ةمان ةولص كغلخ 2 تالا
 1 ]و ماونكا# مال اوانن نلاوووهب ىععذ ذرصاوت : خال اوين ل |خونهب وز راف هركدع ىداغاو مايلكىلاداد مابي

 انالان الط هش اروابَكِلَعم مالتل اساْرَعاب َكيلَعمالَتل اًسالواب َتاَبَعمالَسا الوةتوهشاردن عجم هيملاموب

 /لراوابكيلع السلام نب عن تراك باعمال شا ةوفصمداشدافإن يلعب النيل يعامل
 حمموبع ثراؤا كيلع مالشلا هدا ملكونوُم ثراؤانك َناَعمالَتلا شاي لممسات 0

 ثاواب لع مالت ازيللامل ات اترلوبرىضووهللا ل ونيتْؤْل] م ءامراذاب كيل التل اشايجتكِيلعرشل اش

 ياعل البس نيس العشر اوان َكِيلَعرشلا ةتجئاله ابابش ى دس نيش اتم اشر .راوابكيلعراسلاءا ارهزلار طاف

 كلَ لادابلاَنداصلاتعٍنرمح ثداذاب كيلعول ان انيزحالل اكسيل والا اع قا: ىلع ل ثراذايكيلعاتلا

 اضل - كل مشل يل صولا اهتاَنَلع تل اريهشل ايدسلا | اهتاَكاَلع السل ارفمحن سوم ثراؤاب

 قشا نعت نسا ابذا,ك عال يلا نمسا شان. دبعو كتل ازعدب هنو فوزملاب ثيماوةؤكرلا اسساو

 , ”زالواجتالذ كلاب ضدالامطض ئضرازم نرسل الوئتورقل ابكت موب دِصَئارت 7

 لع دج انمازياغ افاد كامي ام اغا كنت ةاذتس ب كلو نقولا مسار ىغازحر اصور
 زميلي فرت ُمهيجَو هل ادذعد كوول ماه اهنعتلؤقافد ىرقف موب ملاين كك كرو عا

 ةخئرلكسارباوم فدا دب لوا مزاذو !هيالوو موج كيللتْمتاّناههلل الومتورتل اؤعورمبل اطستو

 كا مشان اولمتو كامب رس كنايإباد جو كن ومهام كانمغايغَمك ني داول لم يذل ارملة ند

 ديلوْؤاَص همر دنع لومن مث مح |نزخحد ان ةزخال اوين اممم ءارلأ :ةملتملا,كيل ونال افلا

 2لهساوسالاهى زال بتال رمش ازعلَو قدصل اًذد اضل ناو نوعص كن لكك حود لع سِإ ]سوح ابا

 وغوعملَسو لايام هنإ [ضشالوُسر ثْيلَها هلل عج طعن يشحن نسم! كنق ون تسول م|لناجطعمْسَلا
 كل اعدل انمرشكاو عت اًواعَنلا  دهتجا نجل ليزحال اف نريد امهم د حا ثارطتن يك لَصَو فلخْرمدسار

 بسءدوت نائدرا اذان هللاءاش نمل ادع َكبواَصركِلو كش ام هساّرد نعم اوك ناوخا يجيك يدل اولو
 باظعلانمةنجاثل تارئاكربو هللا زحرو ىاكومنباد ىهلوماإ ك يلع تل الطف شمالو 20
 دناثدجلو فك دّسف كرو ف دهاذالو كتل ومالو كب ل هبت الو كنت بغاررزعتانع قرصنم ناو! اذضد
 لل ادةعوفبال م بدال جونج فيل مولوجاجت ى ق انى رعت وب حيفس ىل نكت ناطوال ادداكو الاول هالات

 رخائلعجيالن ناكل انهت إل عردم ىلا هلال اساد دركي نانليل للحد ردن ىلا مش ان اسادل الت
 َنللاَدَمَو كماقمتاذ اعدل امثال اساوارخذ ىلمل هي ناتي اننا طلال اساكَ ايل اجود ن لهما
 | نيمو كا لعلك ناَوفَصاُبك لع اتلا نايا روك جنقز رب در كّصؤ جف درؤج ناك اق رايزد كيت
 3 ةمالاعإشل اة اره طاش ىدتس نيل تح إإءاشل إل جازعل ادماقو َيِملاَعل اسر لوُسر ىصوو

 0 وات ومابش تنل ايجي اشاركالب رتل ابن داما شانك عملا هناكسد هشاازاجتو ممم

 الاد عمور طعم ف شحان نلت نان ايافرايز ندهعل ازنالدججال مهل يل انيلاشاواٍلعَايلعراحلا
 سدا موده اب انماراشل انعام كايا هنعرتس .اًمناَكمدوتس الوقنو ريتش ]كاع يَ ٌوكيقبا تاو

 2 و يي عسل ءانيئكات مولا هلَعكلادو هيلا

 هنعتاهخو والهدم انهن خاذاو نيم تش ادامِإَءوانِلع سل اندنف ذاذا امماذو ثقبامارماش لون نيلي قراقز ْ

 اهيشاوركت سم ةمارك انج كلانكو هناهيسن وقرئ وم كذلغ عجم ةداهقلاو( ذو يمرس نيب ء
 مثوبزعفي اكهناكو ةناهلافانكزجت دذ اوى ديال اودوحول لزمءوضول امضاوهرضيب دياقى ايل غلاربام وردات الت ١

 ا لتراب اند كبك | هيناننااهنال هيت نما هاندا ةداؤلا» طال ال ثكاو|
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 انعلكم ا ٠ مساس لاويحن

 ”هالاوعمت مكي ةلْيحت دال نع
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 كيت
 افاد تلرنعاهنن د "رنين ازعؤهجن قب نزح ع مالت تبعاسمب ىار موس
 تاط قارا بالما وين أب نينجا لقالاتلاع ترمس كقاشلا | يللا رصو بألا ثلا ىلا
 3 اصلان كامن اهدا هنا تونز ري ذيل لَها دية ل ضيؤوخ لقد علا

 ا اهءفظنو لستعغ اف انهبربت ةرانذ ثدرااذا هي لائُهْنعَس ملوغدديلول انجح ابدع باسو و

 لارج اباكلَعَحل اس لايم رَل الون ُوملَو عال 16 لال انعئامواال ادامه اناصون اف نْماَظلا

 هكا افاكَةبامَمْسأ ام اًسؤماتايلوال يل اوماختاذعال ايد امس كح امراه إكتدتا فش ادمن مي إكيلع اتسلا

 ةراناو هي هاو زم لع ةولصلا [ماياراتب مط نا اكيَدَدَفَدشالاسا[ةلطبا ال الطسامَمْحاَل امم

 اكسبو ود رنيالو [كتحاضمَو كَتعاْفْممن رو راثل رىبشدئعينالاساكن حاشا اكئاباَمصنانحباذإكتمْحمم

 ع اهنمترب هلا ذ اكس نيرشحي ت أو آمي امم ءو اكسس دهيعل ارا هلت الو ني اند امتار اكجو لب الو

 مهلّعفعانضد بحال ماع نا ملا مهللاوئهنْرساَء مقحم لو اظل ءارهتل لج وتو انهجوقزدا
 ليلو جعل اريراق قشلك( :لعَمرَتا اح ازم ولنا م هعيش م ميجتم عا تابدهب عطوملال امانعلا

 قل لام نضالات يشكر ابهر ه دن اتا اهتتو بتي نارتو عاف طلح مكي

 2ضكر نشكو رايز لكلام دنع سكك ينل اوان اًمدلاف دهمجتري يب ترتسانابَحا انثوعد
 .دتعو ارتب ةيمووط نما عئاش و هاؤشأ كش ادبزماُي ب كيج ٌبرَمهَساَناْنَس انما مساعدا

 دل اهل الا طةمامالل اقم نافع بذنب نال كلذ التل اميل تح لادب لعل ةماثا ةمانالاب 1

 باكراَمل لعبوا دعرمنلاو ةداطال لباب ىف كلذ اهتوض هلو قهخىلال اًموتحم همامال 'رما اتضكهبلا هن لضرب ايصا
 20الومل اكللساثل از ايزل اذ مللعو كاش ]مال ةرانزلاهنهل نوقول ال مجماثب اطول انام
 مهنانياشلامِلَعم نعوم ٍلةئاذاة ساخنا هله نول لانها نابل
 + هو هلا |يلهت < موقأ هانم” داس. طوحالاّن اال لسامخال ل ابى تن كمر ايلف مين ش اوامج

 ظن هلو لوح ازميملا لداء جت ديضملامالك رسب ن اطعم اميل خا موي داوم )لعن مرجع انللم
 1 ل هس بيبدالا ةياطد ىلا كابشإلهاظب نوتول اف

 ذرعا | لا اهاتماراشلا اكيلعارفاورّداكعدوتسا

 نقلا فال عزحرأ انك ع ل وعل انا كمي هللا.اثنانبجا مشا عدادانهيلا
 نايئازعم ملاكا لنا ب مي نيا سنت ودزعدمازتمزعتعاك كوول :

 هئايفْصاَوهللاءايلو|لعراشل الون اهلك مضاؤملاذ نيم ملوخد جامل ًءاولَسل افران لجو ومرَسحلا فارق

 تاظمعل لاس كد راه ]عر اّسا انهم ل اكجلعلشتلا هئافلغكشاراض |لعيلشل اها اهشلاءانس | عال

 يس اًساءاط نيس العال الاذان هيرست واتم اهللاملاةاءّدل اٍلعرتل اميهنو هلنإما

 حا ظملهجزم و تا عدش مف عزمو هدا عداه دطخْماداع 0 ناملاودسنمال اوٌنْمّيِبنَ العياتل اهلناِدَع

 فيكي المدرة وبازمؤيم واخر بْرَمملاسئ لس ناش بؤ نمو هطاررصتع اد هي صتع زمد

 داهلكتاراززلاذ ىزانم لاو لهب ؤمرش |[ صَو منسم املا ارباورنال اونحبارمتبس ل اودع هن ازعل ركل اهلك ل
 هثيجا ام ءاعتلازما نإ كد مئاذعإ رمش املا امنوممامساب اند حاد ادحانوس اعزه لاو بع ةولصلزمزنكت

 هىفاثلا داق ةثاشلا نسال هب 2“ دانا مايا ؤشإ ضب فكنيشحل نيب تان كنيس
 ماضكلاس شل ضف مدا رم ا اياراننخالا مال تنال وس ل اهالي خل اداعبرغكلا ملا اع اهنلع
 غرك! ىفإن انبصرعت اقلاد حاب هزانبنيشح اق ىسؤ نحال زعدؤباب تنين نبل نبتع بني

 الح نبل عزب لع نر غمج نبسؤم نمت نب لمل تف ل اووي انقاركص نبىتسوم ع كبي !!يمئان دم مم نعأ
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 مايل 1 ار صاذال ادرك ادحا ثزداذا الماي ملوداالوتهتنالوسد نا ىنملعراذتل اميبا م بلال فا نيولع

 يبايع اليلؤ ثم من ةرتيز كثريكا شناركام خد فضول !نيارو كلش داذاف لس لع كنان ندا كادهشاو

 كام راق ةريككن كرا لات حلب كووتل ازد شابكو فق خد الخ نيب براند داود
 ماهط نو لعل اذازخو مل !د كس ولا يهم: ككل لهل جور انبإل ا عضومو وتل ليبي زم !ايركل مال )فمش

 اميل ناماللباؤناددألبل اناكتادالا دام ورايخالاءاًمدَوداربالامانصو تل !ءايلواو مالا «داثوهكل الواو

 طعس ا جو لحل وَلاَ طعالا لش اًوءايبالادْبدََو ىرول امكو جي املا جويل اعوذ موت امالعاجوجترلا

 هثلارسزلظفحو هسا ةمكح ناتسو هادا كرين كامو منا وركم لاي لعياشلا هناكروا ةجحّرو ىلوالااو زالوا

 ءالوال ومش املا ادلع هناكرو مستو ]يول جلع[ صم اول دَيةذَوهل اون ءايصْد اون لاك ة لمح

 ريك لا هرهدد هلل نال نر يلغل امض ارحم نصا خل اولا ةب ذ َنيعان اوس لماذ تل اهلا ءانرجالَع

 مالولاًداشلاو ةائملا دال اةئال ترسل هاكر ودشلا ةمترتد نولعت عمار رهو لوتل اهعنوت تنال نذل
 لرش ة جرو در طازجه رلع ةبْيعّده حو ةنزغو خولة زال طداوركرل الهاوي ةداذلاو
 مين األ اهلا ال هئلخ زمن اولواهنككل ممل ل دهس هشننل هن ااهثناكمل كمال نوما !تارل ال نادهشما

 متااهساَو نوكتملا كولو ءلكن ل العويل انئدو ىدمفلاُهلنتاوفضت لال وسو جنا ء دبع اذ نانهشاو
 وقماملنوماومل اهب رطل انوع صل اود اّضل توم نوبرقملا نورك اوما ثوره انوه شارل الا

 هناطويكشخو هاذه دوك اور نرد ينك اتجاه وش كراذخا وهيل لآ[ ضتراود ل جيوكاهطصا هنماكم نوزئ ذل امتدادا

 اًسدْوسموهملانزخكو كلم هنت لانا هنن تاع هم اف فر كيش فطورك قاهر ركل

 ركممعا اء هالداومدالب ىفارانمو هداصلاالعاولظ م ءاذهشوم دحْولاناَداَو هيحو نجار دن كح
 | .ةبلعةهنانتركاورثالجيتملن فاي جات كرهط قرح كعب ذاورنذل ازد طك ن تفل رمكساذ للزل ان ١

 , ةظاولار ةركحلاب هل يكل ةوعَصَو زل ىلا ولا خل تف هنعاط دمع مكاو هاذي مدكوَو يكز تداهم

 كيل: نكن وزعلاةماو كل ميئاو ةولضن مقا هبنجفركبأ اها انت بص هئانؤك ركنا زل يوتا
 تك ننسمانسو د ماكعا عيار شغف دود قاده فالف تنجب و هثوعد ةئِل|َوَحداؤجّوَحش اذ متدهاجم
 محؤرصتملاَوق حالكم اللات راززكتعضيإزلاةوعم م وأسد نمت او اضل تول الا هنم كلذ ف
 وركيلاو اباياركد نع ةونل اشاد داهتشوماؤثمورن يعصر دلهاةنارركبل ايركتموكضو كه! جهاز

 الار دضنكالاف نركيلا اور كةسنناطرو هه ركْم مازعو كيرا هان اياكم بالخل الصف ةيانح
 متشا للاب مصتعاد وكم مستعار مو هلل ضغب اد شف كسب | مول لح اه ض كبح امو اعداد طف كاداطّرمد

 دالي اهزلنونحلاةنامال ونزل يال ار وضوملا ةمترلاوءابلاداذء اش ءانل اداذ ءائاهشو موتا طارت

 هلكيلانولهت ماهوب ءلو َنونْؤتدبَو نولدت هيلو تؤعدن هللا انالهركتارفزمد غرك نسا انلاهب
 نيرماو يقسم َنمذافوكدراف نإ ضوركد جن مباخر ركاذاذ نك ل هقركآل اذ نددعس نك لوقو نثر

 رفا دج نمو يثمر ثلا ركفل از مور ياوامندنجل انركعبت از ركهمصتعاناى د هورككد صم بوركيلا اهب
 هارفوىعاوداناووتبذ.كلراج دونما نك ان اذط نادهش لاك دو ماو فر كيل عدد نمو كوشي كيرا

 0 ةل هشزعي كل اراون الن اركشلج ضعي م اهضعت ثرهطو تبا د حاوركتنيطو

 داود كَرَرانننالةراهطو انقل ابيطركتبالو نم هب انصخ م دُركلع اًنناوَصحَو ههنا اهنيك عخرتنامثلا

 نوقلالزانْملعاَيم كلالع نساك هش نابفكاا انقيَدُصِب َنيذوُرعموركل فب نيم دنع اق وابو
 |ةةلئوسإالقح عمال اذ ذاف عتليالو قياس هقبسيالو قباذرةوفيالو وحال هقدلبال تحليل طاح خراد
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 للاي ماو از ناماب هني وكيل بوو هيد كم اجو لع كتمادو ندع كتل ءوكلع شو كمافمثايشو
 ٌةلوركتل ازال الضبوركلاندوسبتسمب يكب ي وكر دج اكد يت اهئوركمنمؤم ناركدهشاوهنلا .دهشاةرساو
 رقيكتج فرامركل ع طماط الز طسةققحا قف ءمداخزل برد ووكم ايزل اس ميلادك ذعاكض سكينا
 لم غركلوقي ذا كتنو دل بطير رمال ظانركتج ب3 نسر كأي بنس ؤدكب نعم وكس فيي كم ككضغم
 ةقالوعاوَحَمةلط ءاناركمد قم يلاركم بوس ركي] جور ش اللا عغشتسم كبة نئاط زال كلر ا ذركمر جسمك اب

 بقركعم هْ] موركيلا هزكك لذ ضوفمو وكر خادركلو او كش اًوزكدماشوركسالعو ةرسزمؤى :وماوىلاوحإ زك

 ةكتكتن فز نكي ذر هنت كيال وك هداج ةلعموكل ف وصنو عتركل ادد ارك
 مدزحو يطيل ام ثول او 4« انموركآدع ازمملاط تش اما كئربوركلو ا هب ثيل ابرك سائل ركيث نمار

 ]كو كلو دول لكني كمع نيون نيرا كف نيكد ارككراكنينساذلاةركتيا :و مزيت راملاوركشحم نيز حايل كري 5
 قدر وركتم الل ةفووركتن دو كتضوركلال العيص امانا شوت داثن اىلاوعس نزل امال موركاو اوس عاطم

 ونخرركأ انهت هبَو ليس كلسدوركرا انارقنميّنجولعَجَو هلا توعدانل سات اوك اومرازخز موا عجدركتعافش

 . ١ الا وتين وطال قوة يورو اوم طسدلا يوكن ليون ْ

 كهكعرلازمخلبا كورك اننيصحاال َىلاو وكبر جوت هد صقزموركت )شه لحو نمور كمال هلئاداز نمسا ىلا[ ولها
 ءاتلا لمع كو تنل 0 ارو كرو عا رت كمر هطلا رض ركمرابحب ا جودازل  ةانه وداخل ارو ةناوركر دك فضول اًرمو

 0 هيكل زانركد لصوت انك تهل ارضين كر دنذاب ا ضال تما

 لح اش يول مشاركا نازئمالا حورل انمي كج ملال ففتح َنِنسْولإمال ةدارل انناكن اكن يمال حول اسم
 00 : د ثاوركل نس زكل ذر كلضغلر انج سخوركتعاطإر كتم كينج ركوشل ضير شلك طا نيم املا

 ناكل ذيك مَ هادمَو تاونات !ءزنتل ضني كيال دز ملدا الاكبر كيال نؤيزاثلا
 لحا افرْوَصلا ذوكروقوراثال افركراثادموطنل او كسضناوحاورال |ذركحاؤ راو اثجال اذرركاشجاءايسالا طيمك امساد
 هون سوو دش ماو كساد ابو لسماو كد هع فوادركرطخ) جاوركما شمع ادركش غن | مركاوركء ايا
 ا و - تيد او3دصلاوقحاركتاشسومكلا كبش نحال اركتداعت ايكلمف

 انيك وكمل ب د منو ى او هنا ابد اهسنوهنواَمو هن عو مهضوهلصاورثواّمك 4+ :

 ايروكا يوتضن قالا ثلا انموثاخلح لانا نركب نساك ركلا ارم انع فولد ارمشا

 ةعاطل |لبقوكلال اوموذهل ان فلسا ينل اضع ةرلكلا تس سل ومب «لصاو انني درل امم

 ةرمكل زال اوريطنلااءاخئ اهل ادن واح مال اكدوا ماهل اكنعينرل اال اوبال هدول _-_-
 تاَبعَواسَيَد َمذاَدساِْولم غزال اصيينهاشلا عم انك لوسيل انساو كنا ااا انيوزلوسلا ص اعَشلا

 ْ انا الع ىلابآل كود اريده ناش اك وانالوسنل اير دعو َناكَن اان َن ايتام مم 5

 2 عل ككق ان انف مكو فؤحذ منعوتسا ارض اطركتعاظ نقول مارك نتساة نمو كنز ني كاضم
 مضواسغش ميل تجيرازربال امال ادايخال نبل صاع وكل لوا ءاعنش سد دلو مهلا! هنا طش ارش كعاطا |>| ”

 نيم ازلا وانتا مهتعافشب يموجملا مز فو متي مهب كة راملا ةلج ولغة نانا ثيل تجد اعدلا
 كعااتل لمن نازخال اندرااذاعادول الكول انوش انيَصَواَوْكْذَسَم نداط يبطل لاذ ةعْللعُسإَلَصَو

 ابشن فاتت الس ديعدْمحَا ةونل اميز انةناكرو هللا سور هد امالو ل اذالو ءسالع دوم مالس

 هتللركرم انه نايا اوووف ةراثزنبدهعل احاَساةلعجإل كي ذ دهإ ازالو ركع فخم الور ؟لعرت مالو .
| | 
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 | ذركلموركتجر ف ناايحاوكتلود ينام 0
 يمول وكازهبذزعاركّتاظب يرش نال اهومك عا كت ةرثعل اركان نذر فغر كىجسكت د
 ملوك از ئ دس نمدب بنا لضفاب هنياثك مل فو ااناوضراؤافاتغامماملا نانا غاهن هيض بلنا
 الح عساذ تزرَو ابخاو ى :وميو ناماوزةدانم ة نب فرفع! امادمادومل امال !هللاوقزردركّسيش و كسجمد ا

 وز فلا[ ادةمئلاوز اولا جوا زيلع راشلا مرت مةدايذْدملازاهلعجال ماتم
 كيل انيرمملامهتدايز نضال او مايتعاط ن يحول امرك نيفرامل انائايلوال جوا اكةباجالازصم نامبالاد | ا

 ركتردنع ل وكد اًوكتماؤشذنولشداو كحذ نورتسوركهذ نولامل امتى امادوبغنو ياو مايلي ضملاد

 مشل َسَم ناقد هللا ةمد مَعَ اواَسل اسف داجاو ملايحاطدا غل اولي لاو تيس

 طال هل مداوي وسام َءِدانس عجة ساند نإ[ كول نو انسخ فايكلسنال
 وسيم ابموزوحت نئداننسالا ف كهينازيانعيفلر نيل ملعالاو يعل! فصل ادع ل شل اودنطفل العمل لارج ا

 ةيتلارظل سالو ملكنا ايظا انج ليات فيو ءاوقبهح انين ولو بالى ام رمل

 هانم أ رلاكل وطال ارمريئل سمن ان اضن كاهل اوما ايدل زم جرا هدانا هوما اوم
 َنساماراوناقاخل اولي نال م ةنكونييوك انا قحط اطل ارعكل اب قدحلا تماس نموتمتل الع رط ال اهبنب
 اًملابوفو الاوطو نيمسؤتنل ازكي ذركلضفب نئيلس انيك« امناق ةاشقل اذ طغ هشاركاشذ وحرم الوح

 رايك وضل الحلو ةمرحاو قا ةائالادهسلا ةمتدلاقنوددال!طصرَووتلا ةرييشت ماب قالو

 ةيجالاو امنا وكلى َيركانلا ذر ذرازقالاو عوضخ اة هل انئل ايها الاهم حوملاب عوتلاو

 ريسلا ع مذا نيتمضومّضلاب كجلاداط ديادش ىلموكلا نرخ مئاب نضال ومالا طئض لسه ابر مزمل ارق اخلا
 يَ ارمامومبالءاهينبالى لعق الدال ةماعلا نهظعد دخولا ةملكع ا ةكفانقىداؤلازم

 يكب يل عاقملاك ديرما ملمع أرز كت أو دهلاك يل ابكلاو كلما
 لصور لذ نمل عيفراثلا هي ثان تلا كل انساب لمباذا الاتساع ءعوبال اهل ام داو جبع مع ف !لزع

 رقتلؤ واننا امدصقيةحاثلاءدمبلام كلان بنقشل كاي ائيلالصي كلذ نانابرْوِقىلا طلاب موي نتكت
 عتبالك ال طبق مليا ض ديس يراسل مَ مملعَةمال ال لعل بنهلافل ا مدعلاىاتلاوتمشل اابكلا

 هن .اىلملو الس كيان انهجكود رهشوضحرعنبزجع ذااربا مولي كن دصقرعض مل اوميطاربان كنت !وهْنْن ا

 كاابعوب الثلاث امركم عازب كمر ثيجلانموصدتورعَو لج كنز دنعل منش ثانَكَيلَعَس ل َصكغلم

 | نيل هج َعمساشل نعلم ارعةّدعلا كن اغلا ذاتي اانلادبش لو كدشال ثوذعاذ لام
 يا ثىاف تلال نتلكك 8 انك ناخاناملشل لماتش ْنال اين ترض الخان امرغ

 1 اك ادن ايزل جداد ماا يدش ]طلال
 0 ياعيد ن احدي نمرة دبر ردو يميز عاتب لم نعبالظ ب شادئع ناظا هياط

 ؛ نا |٠ مضاد ل ةالالانختلج كنج ]ك+ تلال نوضماوجعتت رحاب تزللكشارئعئ باز لالا
 9 | مْ 0 نيل كأاذجا انيس الذ نوكمدق كن. لكف هنوروزتخ ل امال تلطرهثب]زكذ نور وزلف لاذأل كس جلكذ

 / : ل مرا 1 مد ا رةفيالو طددزيد نوكيرمغشعش كلم فل لفل ]تعش نا: .ط ماما كلر
 ١ رمال 1 توفر ل اخ ةريكسارف هنو اننٍب ك اذخ تامج تلذ نم ملكت فإن لكذ اطل ال نيشحلا

 ْن 7 01 ركع مالَسلاتنادمعابا ان كيِلَعاَسل الوقنوريملاوحوعنم ءامملا ل اتلسار عمرتمث مشو ةنمئ تعتاد كوطس

 0 04 دنا ا اذَكلذ كمنامرريدس لات معو ةروز) اَوةروز كل نكته ناكرو طاب حّد

 5 9 1 5 ان فاحت لارج اذه نكنائفومدعب ىرقرانَنمآَسولاِلَعس|لجئتلازعباوبالا نطو اوا ةىنم ءنطورداذا ةىنم|
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 طعيرزبز ع كمانلازعةاذب سب 111*223 1 5 نواب مم 0 0

 قدا الوىل لاهل اهلين انازهم نناوفسزعإش نبانادغسرع) اضف ناو دعس نب نلت اهازهرممن أ 24 3 :

 قم :!ِهليعبع ال اهبيحر ساهر ىلع سل الوضنوراهنل ا عاطتر ا انعروز نيشرالا!ةدائ :ةرتلزلع 0 ا 0 00

 نبا كيمو ايلو هنا اهنا قره ترجل اانقو ثازكلا تع اتل اديها يد 0

 مايا ةداشل زم اديس هناعجو ةدالول اببطب هنيبتجاو دامت ايرتوحو ةداهتل اب هنو كاك نمازكتز |هلانلض أ ١ ل07 جر
 0 اخو ءاحتلافردعافاضرالازءتاذلخيدج لجوال اومهتيطعاو دال زماني ع 2 5

 2و ل خرالاورلخ عنوانا رزين م هيلع زاوترّتولالضلا رجول اه !زمد اع نشنسل كم هلحهم

 ع اكلت قاننل اءتاَمَش الماك داب عزم عاطادَك بْن طع اداوم ثىدر عرسوطم ركو الازم اب

 كيلعياشلا املا اانعممَدَحَداَلِس وامل منعل انتوا دبر وتيتايطع كفي تا تع اءاصتلجوب اينراشلا |
 ساتالهشاو اًنيِهْساَموظمادَسن َتَاَرِبح يضم او َْس ششي هن نبا وهدان كم اك نا لهشا اًيضوالا دس

 لالالا ب دمانمقا زهير لتادهئلاءتللع واتسون ذم 'كلهمو ل دعو امرخم

 نإ دعو هال او نمل ىلو ّن جانا دهام اهب ثيضرف كلم مس مان نعل كمان ازعل و تاس زم هند علف

 اهاغافماء اتابع ماَطلاءاخرالاوزغعاَشل الضال لف هش ارو كك كن ادهشاس الوسر نبا اي هيا 3 اداغ

 هيريرا ءانال الن ارهشاد نيمو ل فعبمو َييلسل ار اغراب ياغد نعتلئادهشااهبانث سانتا
 رض انتل لماع اموثولا ةورعلا هى دهل م مالعاك ىو ؛ةملكل دلو رمال َنادهش ا كى ده لئداهن اكرلا

 حسا ترض عّتموكدال قماوثل بكيل تلولق عن اوخ لود عياش نق وكما ياو ٌسؤركمن
 انيونئاكسط ابها ظوزكياغ وكده اس وركاشحا ار كحاذ راع كيلَعشان وص كو نع عمال كسير كعض
 1 كلانا هلم انا ركن ارمرطتتل اييتنركمز نالت تيتو نعلن عنر وبك قش
 .ةلزكلا ء نئيرينلئلطبو !ةمل دم ةلبل لاشي للا مهدملا ثسخو ليش ةلنيش لجوبا ةرتفل ا زمذؤ كايا زمدا
 الكيتاغبنقو يوي طع عازل لمايالا, درا د جولات اوٌوحا ول للعمال كوكتل جنا

 َحارعاءاَذ خرم بسب ىحازج از لوميام كرما: ءازكلربل اال العب بام اهبدإ ل اوت اونا

 ايمو نوجا هج الذ نين الزر وعلو إن عُسو ليضنو 020 اصاانيّهللا د ايرلالس غنم دنع علل هرحايمل

 َكدَدْنَبل شان ةمعاؤاذكنب كنا نالخْن نلف نيىاالومايكّباَعاسل السلا لَءيلف مازال تراس اذاف نع

 00 دما !ةهللاويعزعماناذاربازل الوقي بم اءاض ناتحا اني ملعب مث
 طحرشونذ َكانارغمبَو كَلَعَنِبل ادل اكلئايلوام كيلو هنامهللا اح اءوُسَنماَرارف ثاول البز ءاجرهنع |

 ِهعْملَعْش ْناْولَصْمايلاَصاْشْيِماَءَْنلَبَع مهلا لَعْش اًناْولَص همام ادهشسدنع هيكل سوسو رئاثتس ا

 ا

 ظ

 هلم وخال مداون ينسوا كد ئبماًمح انيز اج عسل زال ومو هن دبس ءتحبر صعاب ةهلا |
 يلحق طالالجن اًلذزر ْنِمَيلَععْسَواراَنل زمر عاهل أ كفونرل فاو يلحس اكو هندي |مفاًعاص |

 هيصاغمن سو هندجزحو لاو نعل عد هَدهلل اهني ككلمانو هل هاورل اوم ىو ذر كر انو ليغ لاو لياقه ْ 1 م

 لهل اورج لع] ص مهللا هته ثحدأ ارالورزم ان هد طننالق حن ايلواَضاظوَكنع ابل تدتعاو َكايصعبالا ع ازا 5 7 7 0 ١

 مهوب عزضزمو ملط الوهن مم لع اوقع لاو زل عْرَصَع هللا انامل يسوم دحر عورنع فعاَو حراق ارفغأو و ا

 اجا هع لاو َنٍلَعْزَسَمِهَللا زال اءاندلا 2 ىزخ افقاومن مو نحو تل يم

 | كدمعإق مدان ىوتعل احدد يظز عز واؤتو هر لتتم ْضر تن اسوم اهل سلس انا نع اذهوتقومذ

 5 ريعاو ولا اومن ابوقيمريخلناة يدل اولو ل فغتوؤس ولا نل سنا هقعل اذ او لع مز هريس هاقم 2 ل خ

 اناتؤالكمؤل نعت كرذتحب اةكنالف غانم وتوم 2 هربا ]جاد تما كرباز كلو زب اخد ذو زككو مهلا العاخلا

 7- وو ك ركا  را 97 0 6 رك عب 3
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 اننا وتلاورجالا الذ 3 اا اذ زعم ةيعمتلا يكل اسافر 0 نيا طاطا كد عاناوتهللا |

 ْ نال نالت دشتي انا ىالو اي لوقت لهتل اهئ ةلضلا|)مسم ءانناذانلي' ببعض م كلمت مكوك ناطعا
 (رفغات ةيومعأ ازمراثل ومهند ناكت كاد ريكي اًوَوْلَو ىلاوك لنيل حورعش ال ارق ك دهشل اياز كفوا ١
 ا | ملقإلل اتا آلاءلاالإ يكل مل اها الذ :1اللشا ايدها انشا ايمه هللا اي هش اي ساي تاسْول اكن مْسْول اء مو

 ا ريم اجرا اك كو كل دوُجيإَم انو دلو ف اوخاوارخا عج رهف كلج تنَو ع لاو لعل ل نال شا
 | يغش ادبتعنب قم زان ب انصاخجز عت ادعت ع اك نيته رم ءاملوالا سايح كتاب
 ا انروقوزيناءل تين ن وانت ءارمج ا صيلفاناصي نأ عطتسو نىك اتحد لع لوالا تغلط انجن

 نامعئيلعزع نازهزبزبج وعز ازيت : سادّبع دعس زعهسإ !رعمولونبا ببائناوخا يشر

 | نوار ايطاوثرل ٍبكيناوخا لا" هرزيا داش ابْنإَعر دقي ن لوب تان لوالارَسحلأ ام لنعمل قرار الا

 | نيس ماقلاباشلالا !وث قم بازل ةرايذ بياشنلص باور بكينايخا سر دائلصي ناردقيرل

 ا َةطاَْعَو ربك اضيخَعَمَ جن اسْولائاعَوْلَسَولَعْس ل َصْس ا لونس نهض تاجر حودن

 كيل 007-0 ماشلا ملم نامراحاط لا ةمئالا قوش مالنا ملص نح "اة إعدامه

 اقامت تتاداعاغخ ف لع تمل اًمثكتد تل اغار انمي اناني داملول لما كنادهشان الخ ْننالناي

 | كناامويشيئمرثعسوا اجاب متل اناا ةراغتل امدايلاو خام ناكل ثناكنل اح بتال

 ماتلاف بعجين داود ث داون رح رون كصتخا لا تانهشاماكما امنع

 الالف ادبخوتب اصلع َكْدْجَك لذ دَجلوقْبو سلع نا اناس لاس لاءلغَسإَصُش نقر
 ! لاند لضت شارما ةعجت مل انايكىلول احا لاخي مئاط |رمةءازمل اكتبوا

 | ةرازلا هيام ا
 هتباوض انس ةرابز تي ةاباكن مةْبْيلاماْبوممكَد ثمل عتطت قو مع هلا وضر وان اكوا اوك
 بم َسْرْمْسَرماْبَكْنلَع مالتلازمتلا ةوفص بانايكبلَعمالَسل اناناس هت ادبعإ اتبََ ةلَكْناَرَتَع

 كَتاَعِاْشلا نانا اَوتْط ضضاَو قع امني يلع مالَسل اناطبشل زحل اجْرماْيَكَئلَعمالَتل ا نامالا

 حشا ذهاب كال ارد ةَبس عدد ىلا 7 رحاب كل ال ناثوالا ٌءامع نان نما

 ديلناجا عدل يي ئاخن ادت ل اةزمايك بلع اءاوقإ نكون دّصزم ابك يعراسل نيت ادلوتول اهتم
 ناعوت كراج ا فلولا :غد دنع ما ومب كيلقاشلا نان كباب كيل لماا

 ة/امالاوحَلِضايض اما ارض ادععابا اه كلدنا هن اكرر هشاتمجت تكمل سلا نانداوجإ تشكل شطف كلتا

 ضو كنايَجِؤ دمي نازئلضاتل نر ارَسانكنَدل اد كَضىَرَلاَشال اشاف مالنا اف كابل ارككش
 َنيلوأل رمي اطل اش ةضلال اننل خال هدرل او زب انة نب انس ثركمأ انمراكتإٍلَعَو كل شحم فرط كنان
 ذمُهْندََو كنئيهَسا جلس يول اماعْمشِإِلَصك مامات امادنع ةرازل !هنهبىل اًدهاششادععالا اننكدنرحالا و

 خا عشا[ صج تروم وموت يسم قييم عج امَكلذ لو هنا هئحر نع

 ضر رايزةينيكق ايس دازغب رغب فرعي :ركزادمه نعش لوضو ناملَيم 207 'تلاملاو ل ملجم
 واونلا د يي ىاذتشا ان اانا رانا ذل دنع ياسو غباش نمل
 ]جاما[ هشام نال تالَودكجب ان هوناكلا ينم اضن عدول لع هياء إعأك
 كدت ]تلا ليقراثلان السل يلع يلعب َص متن لعب نا الف ّركآ مالشال لبق ل اهل بْلَعلرتن

 0 -ةافياطلايّدلب لولوه 00 يم معد اهل اعنآ الهلا
 اذاف نزع ل زاك هللاوسر ب نفرشإل لاق ماس الع ذراَسورلا خلع تشاو يقلل عدتفلا فترك
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 1 1س شاؤهشالوناذختنوكأنأنكم انك, بلماجناذ اطل ادب كنائذل اجد
 | هَحتافاسباخال كبف اَابآسولاِل خالص طال تاراناقرباع انتل انالاغ كحال

 نم فس اهلا ن ونون ادا لاس لسان ”اوبزوحيل اولاين نال انه

 ْ | دعت اكن الامس ءانرالَل لَ فسؤررق نيون وسل امال ابهَسَدَعلاضرالام ا اهْسجْرَع نإ موعم

 أ دلعي فلام من كلا فوت عضومنئملعتا ام هند .اجباشفائي التلال ْسان نال ف دق درق فد

 أ يسال ل اولاغتش ليد ان كيل وكب الآل ةتحب الطن ل ميكب الام كلّداال كل اكل اساس
 ْ كالت ف كمساعد ناك اناناس زان لاطانكء اهات ادت

 0 د د ومما م شيلة ماسلا

 دقيؤتل اف ليفت وج انام هنلعز هوم انهما يقف ع است يسفر
 بانشملا درتو 2: ىلا دبت طر قلظنال انصخو طب حرمنا الث اهرعضومىبرخاخ ل امون كا فسوب

 دعرتل لف لعتف كلاس اماهطعاف ]جوتن [لجوزعس ل وافوسؤ معك بكع تي اف كتبو لَعتو

 :باها ]ها زجب كل نلف اغلا اهلبفرتلا عطل اًناؤمرم قوام فلدينا متع اف فسؤر

 اة اوررم بيه نامل اف فسْوب]َ جمر شكو ذانيوبومِس ْنِفُسوبوْسَوْماشْل املا اوم

 كاثىلاءل اهفمجالكو ناموذ نال نين ع نازل مهرب اَنَعَواوَدل طعس ازعهباز عرش دان
 9: !اهنطخج داكالا عندا المدان دخت اعلان ة ماي يداشل راسل ا غذ
 حش اينكلاخين نبال باك ئانيطل اباوباذ قب نيب ةَرادَةَياَوقشئدْوِق ترافيل انها
 بايه باوبار داون ثني اانم قايتاوف ديون يقلغزتن اندددانعَم رحل ذئلارْس وكيت ا

 ةيئادواذ ثنين ضل از نكون كي "مف را 1 1 بتيضاءاشن اناا

 دكت ةيزلابلا ولابد نول مقا زلازعطا لن ايبا تالتة دال لج

 كيبل ندب اهيذقت مل ازمات لمان عما يضخ كوم دأب 50
 هنب يخش نبش ىف ةلمل ند ياذا انخدماهلعجَو قارب اظفكرظسانم نايل وكلم اذ دم هياولملا

 داةنينلاوازكبزمحرخزمؤلف ل افك زينل نصفجزعويع ارا بس عاقبلا واس نود هناطسس ارماهفوخوهامنا

 ندحازبع بيدا راكبه ذهن يازكتالملا هئدا: حار ظنني نإ تءلَعْش اناولَصْرِ ل ارباواز نو كلا دس
 لإ اميركي مااا وبل كل لا هنيلاَاذ نعت ندا زرن نادر ني نيعنعدواذ

 دازع كلا مات نيلي نيش اجا نهنع بيبةلهلا انمَومِظَع باو راس اًمتلل ل اغككك لذ كجَت كاب ادن نا

 ذوكالم امنع حض جاحيانب نازح نب شاد كع ديب يعز رع ةباًسولج اكل انحرم انلعرسحما

 011 يرا ةيئاظانونك رد نانا راكبا ارم اسال دومين ز ١
 حم يبس رعبسَو هنت يل ءذ ف لشلا امّمِلَع طنب ساد اكس أ ْ

 امثل اميل اظن زالوا ا يساند نيشن كاش ثوجاهبلا حاطب اشيرظن نفوس لعدم نلمس

 يابا مص تالا عج ردكم ناحل زكي زجر تسلا ال انجي كتي دجوكِإَع ثعطج] مل هل اركز انباع

 لوقا ئانس] جوع اتااوبلع نب اطص) نمل لام لاوحال امن امم انكتما انم هللا كزعاَش ادائعابا اي هلاوال

 فال عَنِمولْم] ةيالوال ادْمَسِناسَن اهيا خدر كل اًموهنراوجس فلج ء حم ذل إم ليتعا نورك

 هناي نار ماقحا عازر داويوىلونوادحاد احاول مَلَعتمالاَسةداْاَ اتي اعلا
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 دع :!اربعغاطزم اًعرلا اعله وسو رنة انجز هل عموم
 ا ترم بار انثناكراو 000 اناكورنف اظنتدّتدلك |

 اْنعاَد دوعبطبالامزوتبط يزل انلكتوماب لاش هلئادزعرجب اينِعَج باها إحيوْعْعن امنة اكربزلاو جرعال او ايعالا لك

 رجانشمو حما ع دترطوم جازبلي شان اجئكلكسل سهرن وكبلاف منخل نعنؤلل هوما اولاكا
 اء الع | نيفانط مذ اير خت راجل اذن :او مّيضف حسم ذو مد اعرش ماغي الص

 ددعل اجر الاف عض هرب ضل اكهإن اطخاف لخلل قلم ترن .ك نمبر مانح نحمل نتاوي اان

 منجيملا تانج اهات اليزماعيلا سلو لووول ائبلإ جملك دوال لكمة لوي فانك

 || لاند ئملا زم انلخالاورلسفب ناك مجمل تطور امانكو م ءإن انتا وزعاوعاملا انلدهنل ماو نينجا اع
 هدد“ وروي لؤمؤ دولا و ئوتاو لولو نامل نانال هده اذ ةنل ورب ف ودهم نحو هدي عضطن يرغخو ضخ
 اناا كرز نان اوهد ع : شال وسوىلا هدو عج صنش امم مضت ا لزمن ظمىتلا لالالا

 تب أك عيلة ريانا اذنعف كمل الا ازال كاسه ذاءاورنبلا اهو تجب مئجقعبلاو رئلعأ نم ب
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 1 ا ا فرم كا امل ,:لرلل نوب 1اغمتد دل | تعرب زم ةفشولا

 لاو تع نإ اكفاكهشال انضر لع ! مضغو اها دضصسنم ا ط داوننة لل انهو نس اهعَبو ءاهلا

 0 ةخدايبضلايا امان نيج اس
 :ودضولذ كو عيان لتيزدكلا تفل !.ءاغلآ اج هس يتاستطاتلا

 ذلكو كد اكوا عارم هرج و مو نولا كن صلاة لتلاؤزفشل مات



 ةلاالوتمل انزز' يعد نادال ًامصتلا منول وو ْس ناكل عصب دازو هديل غ2 او نعزبدانبلخل اهلازالا

 يل ذاع زلكاؤف اولذالا هر اوم عوطن مزه هرغام هت اونرك زمنا مورا مو نالغ م

 نضام مضل !توكبلا مزيان اننا لحس در دوم اذوحا انهن اطؤالا بلس كل موش ازانلاا لعب

 انم عنلمت اماما ةاطيبالف ينال نتا لمالك: نقلب
 كو يم يل ا ومو سل اذ اوهصنارن اجراالاو اك عاميوعشالا

 اًحردل ًعيص ست ممتنع كرفت إلا التم عاجازبهالظج لطلاب هاو يايا جمعنا 'لس

 ١ مل امال 0 هل ديو يم

 | كو الات تبان لذعلا ةرابص نطوئلف ءانقل لو رضيبلاربتلا معينا اذاورتحلا اننع باح انلهم ءاطبطلا هراجهنلها

 ١ ودعت لافطالا لحل ير الكل اجتتلا امش يهد وو رسل ةماعلا زم ايل انه

 8 انفو نحو عيب قل المش شدا من ذاع امس نبطعاو اًمدن يحس اوزور خم كورغا درك ماذا 55 زاهي انا

 درع ةنكلَو عاقل كلاظ هازباّن ا|وزعشل ا ةدطإ جن ار غل او ايمعل ايوا متنا ًواكاغنا ماهل ننوه عرجو

 0 متنقل د انااطو نيرشسل اني او اهو تضهر فل ثم ءاّماغم اه َرْاَءاَسيم اهنا ْممرَحال هو مهوب اهلها

 كيرالا ومال نهال ادلؤ اذن يلوا انف ترا اذه عاب ئاالزكأ ونيلشلا|

 ا 0 ادور اان اينو اهيا سوست سس

 ع : 210 ع د يعمم ةدمانلاورونشل اكملت باغ اتت 7
 ! يدلل وكنا نجي لجانكرعلا ةيشانماكرتس اوك اذتضاطب دن عاني فضال اوه ابها انك -

 ّ ةدااتنلا جت يمنا 3 زير ركلام:«ءاهبرزفأو هدجتدلط ماغشال ووك اثرتلا اناعهشائالوع

 ع دولا خس رت ؤرشم [شلاريدنم خرب لما: ظبشلا خرأو اًضا عاشنالاو كالشاوهو عر انهن ل يملا
 0 ملاو غال مشو مهانعؤنل# «ةعمرتلاء ولا يش ء]للاريدتمو توم احسب ل شمل ايتغل ا ةرابصع مش كت

 | ايرعس فدو حاملا كاش ردل لما هزمالكفو انو جا جيلنلاو طوالاخأو ص لإ
 ا مفاد ةنبنمو ل امال الاف قرجإ ازع ِدكيلرعِلَع :معممز ل داوم لش عال الر ئارالل وو ثدن |

 | لعل جلال اة لافّسشإ دنع دارج ءالازع تازعوع حبال نبد وان هن اطهتداووصانووضي ل جقرطتعو

 ا 3 3 وجبس ؟نييش غلاة نع مواطنا مب نطااضالاادااتانهلانمأكمك توام

 1 ع ىلا ةفيدشا ل شارت وعل انلادنعالا ل اشهللا اهصنُّسم شل ناسا بل اع
 افتر وغدا دخلا ة شارب نعول اهتساربع عر عيبا اسب اهيلبكتع شالا ارنزعم مون اناو: عرس ظ

 زينل مارب بون نعلق له اذ لن وكنز كذيب نفر نوت كون ةشار قالا
 و هل بطلا مؤيمابتض + دن[ قلخؤا اذاَواَزاَعاَصْومَس خازم تلا لال نع هارتعنعْسبرالا

 نحشازعةل نع ةرثلا © هس ان زعم رسكرا ل سكر نا يش طاوكانااد اكاذاراتلا هكر 4

 تبرد غباؤ بكي بوهو ابر نع اناكنسكراغمل اسر غنم تهالوسلاة لاف عش ادتعبانعمزغلاوا

 نون جن عيش زمينب انتج نبانعمم انبتع تمي م صدتل دن الون نعمل عتب اعد اّصلنعالترعشبدملا

 دا :مزخ اهلج! جل افج ناري اال اظضوزغلل همسي كعب :ذ

 0 سو و ريس صو و وا 1

 كر ئدلكوؤو تشالوسل لاف عش ادب نعرببزالا كراش شاش مت جزم هللاذ ميت

 ها جياع تشاد عرار ع زول ك2 ذة جلف لتس «نئفاذاف هش البس هين
 | قيال ال هج دار عنادشم ينعي ان نرخ ازعةعانج تم كتمان | ذنظ تاردز فدانا كا

29 0000 
 2 5 لج 7 2 0

 0 20 ل 508

 تايب مصل 20: ملح - تصدي صصص سمسم

| 
 ا
2 

| 

 أ
 أ
 ا

1 
 أ

 و

10 

1 



 : د
 را 7 نا ا 58 5

 1 1 ا
 39 0 1 10 ا 7 اه 00 207 7 0 1 0 1

 [نعط ا نعيضال ريوس ز عن اعل انها عننا عنج بليزعتم

 هدفارب و داس جو سال تشو ادةداؤدفعزمل هزم اجا عمت يكل و جنا

 وت سدوم 2 نالوا: 51 انزع العنب ,نزعيلاخ ضقرجت ذاع بسر تشع

 لوم فدك ميم الومتهج اناكشتو نعل اروبا زم دخون زجو تار عقم اتلا قا

 يسال اريل نم نام اخ ا مد 3 80 سوو سو جني اهعذ

 000 :ءبيدزيشو لكل إل ا اما هللا تورظ: نادت الا كشدجحردلا خشماح الا
 رنج تع لكطدل ة تن تانك لعمان نعت ارعزجتزعنوكتلازعناوزعزعيجتس نبي زع ماما

 يقتلان لانة تلال النفخ نوع ومع ]كؤووررفوور تلف هللا بس ةؤماذ اذ هللا بس

 د ا ا

 حر ويسب هلال بس ةلاثض شيله لعنبو زمن ومانبلاب نم لال هللاو
 اس زير شارجعإلانلاتمل هضاب نوت رعت شن ازعتجنئسانن زعاًمبجاخ اطلاق نعلع
 ةهؤنلااهيلاما زهد رانكلاز كوالا ساندي اطعام اتتدتد امان مز ععتضي رجل نت اضن بيع
 زتسوهو مال رازو موه .ومازمو بانل امانال اهيل اوكرنولورنمال عيل عود قدها ةماطعتاةرنوف عمالااطيالنت

 اهضؤلبو اهم فاقد جلا اهساذائدتبزكت سمكا اهلا اما من اغا سور نإ. ا هدو ءامال
 عرس ادار الفرحة تس نم ماصمت دالوسولاةرؤو نسخ انالل اعالالضهازم اهي تسل اوزان امآَبحاَ

 انتا ايلا وكنا ورما.تشسزانكؤ هما نعل أبد وخر جاز عزل نزلا ىلا اب

 ني. كمنصاؤم 3 نطل اذ روكرب عرف حو ضمن وكيرذو ايجاد ديوك ف وهو د عش ل زمر انملاكل برم تونا نسا
 نملاهدرنلاااهجانكدتلل نعل نال مةدل انام اندم اجَينلاورلؤمو هداغجنحشلا وارض اجو ناجل وناهنم

 و م و ا ا
 درمان اوه مام اتي هن متسومتلااجيباةربألاادنتل ازال كاضمل ايه انهو تبا الازم نزعل
 َراطقم لعنه ات مرحااذ - اهرعإ! ناله د هجران العن اعتمل قرشا رمل وبن اكتب تت ربع
 دب احا دنا مومو فانتسة مدل ميلا اذيلا مة نعلا مازال ةلاذنسلا هاذه ف ملقم زيا مالخنم

 00 ازعذ اسانلازع :راعّصلا بيب انهكازم ٌمماهجتللذ ؤيوتلات تان: مضت! ناكةجاذايسازهارج

 ةلاوزم 2 ما 7 حلالا ارهرسي تيل دنا ا

 خا يتيم ين نافلازعرانشلا بسبب طنلازع اننا [5 تركع رار عابانل ايل اذ اَبَعسم 2 <!

 هامان اكو بنمو هل جزع نال دلاَسلاةةشادتعباعشانع صفح عئوطنملازعمبانلازعاشت اغلا ١ < 70 كت

 قادر خطا ضن نو اطران ايلا نع نجر الذ ره اشاهيماشلف انشا 2ع تان شان عجؤاداافانبتعا ْ 0 0 0

 ننكر انها امضنعفنب الذ تعد بل انلا ذمار تلازم يهني مرت اصل طاذ ان اييح مرت علل / ١ ل تقمع نم

 فيس د ةَماَسل اتا اولا اَماَوانلا كيان نع آس وفخم اننمنعبسو نومكم انتهنعتسولرخ اين امل نب . ظ : 0 --
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 ةللا نه كازناك تجر تللاولوغةلاطهند ال نزل الخلال عنانل سبشل ءاذغل ا لْمضامعَو انس اف مهد الوس
 بوونمسالورل سوو ها محام نوم الورخالا مو 5 '!الو هد ابن ونموبالكَي تلا اولنن اجو ررعلوم اضخم دمهلاَم 0 ١

 ٌورلفلاوا ازيا ال انه لمي نلف مالشسالارا مو متن: ناكزم نوزع خطب زعُب :.نااولشب حج الكا اونو بتل زمن 34 07 ١ ا
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 22 2 يخل لا 4 تككككيالا 2 ل



 أداجوا اذان هكانمانإزمالالنالا نلت والنمل المنير ئالو نانا الض انعم ادخل ذيب ءاطمات أ
 مافيني اوه ان وان: نبنم :مؤلبازمز انفئاطن اًولاغهتدايل اهل يوانل اغا لَه العن شن نومكلانعتتلا اتا كيذا أ

 داما وعل ثي
 ملا عع يام 7 ءارذ اماورْج ام اًمانؤ انول اوشن دواخل

 وكر ىلا نوتسلالزا ةلاننشال نر اوؤنلاودلنل اذييرتلا

 يدان لعكجئانم كمت تش لاول ابالا نله نلت تلف هتباش الا عنز حزين ىلا اولل انضر اعاد

 3 0 اع يع مول وج ب جاب ثيزتلا نمو اَنلث 0م اغصاخل افنوهزمئنلالكض ىثنل ا رعشلناف

 ١ حلَسْؤل ام وزماَوْ يا لغازمل فور ذمه يرو نافزكم خم ويزكيل هاف تسال وم ه1 هناكام «نينموملا

 كا يس نع سم م الذدْا
 نيعلاوبضتلاءرتقنلا عك ال انس انضعلاب ماه كلانس انوفملانهئتسلاامناةرماكهفمهلفل ابا: ئلغازيواربدم
 ان زمايشلا ماتا ذزججلاهيجرذ تاتعاهش انجي لا دبات صل ضل نال كضحبلا
 ل لارازوال ا عضنعبت وا اد اذولرس مضي جر همل نم ورع هاش انسب رع «قهج طعم اذزنا ا نمكرف اهماكشاد

 اسنننئمؤبنامإل منبع ]اه اهاف تكول ل ماطع ضاشلا أ سشازعب كاهن مرتو واط علل انثالاو

 داهم ونجاة فيضان زمل جتا ةوانلاو يلا ال اوجازرطلاهررذطا بخ اجاف نس اىعاجامبايغموؤ اها هش ونع
 جر اتا نصلادلب 6ع لارين كع املا اطنل نغيعزغلازمؤطلغاو ولف زكام
 دورسإلااهجبااونط موانع اذا جتا لزمن توا مد اربع ْرِحْبزألا حض عاتال اللف ماغا

 11 ع د ل ل 01 دوا وح ورا
 0 رخناوزهوااظف طاق لوا ماما طعاجرخن الاف ةلعدنع دواي

 رك 2 حاول ؤعل ديان مجد تنكر اثيأ بال انمتلذ وهدف

 ١ .نعنوكتل لظولازعاط عمر زارع اصلا بي هاذ ناار نارام
 اوال افبز ملكنا (تبْحا اس ا ل ا

 كنت نبعد زبازعببزب يوسي زععنع بي كانكناكرن انرِْلَعَش اناؤاصختصرفلةرنمئ يلوا اوم اذ

 كوجامكلةلانغلا 6“ امال انوع ضدك انتاج اظن خلات اكتر اع ةشاادنعزالرجتل انلافجاتدإ

 17ج تمل طال ايوعب_ م ةدجم نفض ولازم دلع ناطقا نارا( ممتعا |

 انماناضنالن ِهيلَج كولا انما دنع طزربلازعمس عزا بيلو هنبال انصونشيو م غبدلال ْ

 ملا ودضلا روش نمر 1 ل تك وا احجيزلا ءال م َساماذا مغ اخ
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 الم وما َوهامتنإ ]بس اجت امتناملا اذرلنعو خا لفل اذ تش ادب ع ب ارعوضزل ارسعب يع هوت

 ناوئءاطلاَومتيا اوعي ن الفان اكزمورلوسسرنماؤ هتدادّجو لكل ح المو مام زمن اكرمأل ابو و م

 شاطئ افزع دا ازمعنلف راكتالا كلن طه ةناجال قضت ةلاظ لبس ةيماجب
 :لدن ايا لع ان! شاشات اان كيه زمولاغمصشدلملا اهلل فل تدذالا كن نيدم اجلا لعاهج ال انغلاف

 نإ و وس دم يح سومو موس
 ياارب :ددو | انش نورس اودز كل نايا ١١ اعلا صَوبلا عينا اًكةرخإلاطهتدا
 225 يل كيم كتم تلاداإلا عبس هطاةر انقرشضب دوما عاتاَومنع اطل ا اهددتضن لا اغهزعلقائاش
 2 0 ل اورو كتي شملاعذالاظ متلو
 000 اناةارب النزال اك نرعا |ةرتجيتبلا وعيبومشبسانملاخزم للا
 3! ذانيوكد منبنم نا ا جا ا يرو باج هج وعر

 3 ساتر هارد دز كمال ؟نكيللافغ باكو وسرد دْجيرَبلا
 0 معو قمت هجؤزلا ظهير ادد زغو :وهزاكن مرسم سانرجزم هبات حزما اد راو دنالا نمزج مم

 .ةلعمااع وانما اهدي الي مرتطع تكلا مةعضذانا ب اكذ منع جازي زلا رغب ]هازل بشك
 م ا هنلاقت اين امال كم 3 واهيبوتن اانا زبير شيال عيا اك لانش اهانعزيتلا

 يلام از ءانشا داون ااا. تام
 هّبلااَعتلاْقمَنْذاَوْبلانَب ذاهلجوكتملارع لادن و عملابتالا ايباكف اهنصولا مالا وف عاما دو متسبب عابنا

 انسي منلاو هلال وير جللاخلاظنبتؤملازم ص :تباثانمصو نينو زمَكجن رمان اًماانلاظ |

 20 جازان م ماه ؤ جهز هام [اونسدك تاز مال ذضن نشات تكريت ماج خطد امك
 1 ديس ووو حس دوو ووسع صمواعام

 1 ورم رع ديو هيفيسم ماما ضفاف حلسالؤعَس دوال ونجل
 ناجي دبوس ادلع يفر اوما مد انين دا

 ا ا م سل

 و هي م ع 5 د

 بهشساراحلا نه فنوافيرنم يو ناس واحب بخامااد هود هلع
 نقوماتل ادوسعملا يوزحالا تفرج انتل توكل ان عال اثم الاعب هل انوا ا ءلوئس للعمل اه اياكم
 د نتن غزه سنع نانا بصالة نينا كول فدع نو اوك ْ

 زَعش اكورد َلادقثم اغلا امش بنوم مدا انشر ألتيذل انشدبانل نذل ازمنوباًكلال ندد |
 ازلنفانلا لا نراؤاتمل العن وطاوبّبنل ا تؤ اطل انومكالا نوم اًسلامهونوعاتلا ءايتلاكةئتشلا هنن الك
 نعَنومانل ا نولماثل اهلل ذر سومملان ومالا انءاذوافد اغض عوشخ واط دوج انعوكربا يلعن وظف اذا
 3 دانس قال طلاب ال بث نجلا دداشل اهئ لجرائم وشب نعت هناك

 هللاانتراؤل ومع الات زهر ان هزم اج انه اهل هرتز تارا را

 00 ا

 7 همهزبا 2 ناكاّم اما غعاط زل وملاو تتلو نال ال :ةراز اويل اةراغكل ثيكشلا

 0| حد 0 ب يح -_ بج



 م رام الكيل وشما اذا «ددد ميلع!ءاذابحو نو يل غشاء ناعم لغو اكضلا نهم
 رايس ب موسسو عمم اكمعملا مح جر يرحم للا ع

 بأ اتاني هار يا اطيعاا زم زر ب رمال
 | هناي اف ضاة جا [نءاتزاف منام اما فن تولااولناضر عال لامه ض انسانا اوه ضانأ

 ا لاِشَو بول نا ءناكتتناكمالا جانزكتفل !تالع باقل كلذ مرن فن لوب جنوط دملج ازا اوطسشاو

 اكل عنبنمؤمالعش ا ءاقااط كلنكو انه اوز دير تملا عوج دنعسلل ذو فل نفي نب جزل انس رض كلا اذار شلل
 فيجا :مولان اكاناولظ من! نؤلن فنين ذاك ط الذ نرهإا م سلال

 5 اًمولطمن وكب ل اضلاز ل انوذ ام نوكأ ناكل وانام جل انامل زم نأ اًوماؤزيدل |نينم هل ذا اعاو

 تاما از بضول العاطل طش! عل انامإلا طيش ئه نك حاسم وكل اسوم نكح اًمولظم نؤكن

 | شالوملاهجلؤ شذ اندذامز اكامولطمن اكاناداًمواظمناكاًسؤمزاكاناو اًضْومن اكله لدا طيش دل اكتاذاف

 داهم غتر مرل اظومتن امال اظل دل الكت تمن كتان اةربدنف شل عمي لعش سس

 ةىنشلاو انطلق ميرفانذاتيزل ات مولظلانبنؤ ل ثمر ن اكمل اش هتدلرلاءاشملاو هما ؤرل هذا لثعرتمل سوح

 مدافع مآ م انماورهرابهزمدكج رض يراها لل َنوللا يذلا دذ الا فلم زن لغلاثملا
 نفد :نيو صو ونيك ييكداتنيم ائاف راكي رسل نرجو تان فاض اغلا اففنذ ذاو مهاب ميل

 ركب اهانعو منوع 0 منك طف دكمز هزم زعل از هند (خاناكوالاغبّيشل اتا رشم

 م اانا راض ارامل اانا د 2

 ظ م3 بلاط رمز اذعدج نع زول طف الان اك كيه مول انيرجاهملا دنع ان اب الادن كولو نحس

 ١ [تريولنكدككد اكلم نتن باددنبم لطلابها قدي زال رعاك نو: ةناكش

 هاكر انحلال فش دعا دز وإج اناتمدابهزيجازخا دكيزط !مملان انهزم اول
 2لاغيالا همز كوم جف طش انذإ ولن اد متع نعارؤنم :تءاولإر اناكاممفببا + ناكاج ذا علي علان يجزم

 أجلا ةنينيوملا لعلام النمل اطئل شل مرج وزرعمتد اصّضو اج ايام اذ َنينل ننس هد انذا اماكن انيزلك

 مايو مت كلل نال خا عن اكزمو نقل املا اجو مان وذو مواظم وهن مومو طيزشل !تلال ائاف ناكرمو ارجلاو

 يصيب وبع دا اكس

 ا ادم اعد وكا لاش هتبباولا اغير ءاقءل ثمر !نيرتبل ناكل جورعهلداىلا

 زل الو كتل ارعوقنلاةض يزعبارزال او زحلاو نورا الشم ءطور حازم وتعمل بعاذن وكلا منج. نم
 :رامعالف

0
 

8
 

 ا

 ثداطؤا:لعزمالا ءاؤسم لع ضي كاوْلو نباتا امتدح نالط نذل اياز ان ذانكف مداظ رمد

 |داجمارمي ينج اتوزال اك نولوالاو نوكب

 أنجل جيل |نمرتبل خمول ازمد اهجئاف م لاغمد انذا منهم نكتار مك ب ويس امج اكول اخمو نذلو الانع

 اهي فهنا وداملا موت ئيدم اجلا بنمو العمصتدا طئلشسم نعش اككاذاافربلع هللا طش اب قب حنه مل وذا
 قنارملااهينكت* اولا لا هثبا لع ذاكلاشسداحلالا نلهزمانئ علاش هبا زج ل اذ انالل ابرج الو دعمت ! نزل

 مة لندن يس غرنطلا زينل نورا دافاج زال تعتنق مدنسالد اذ دداهلعزمد اههشيتب

 0 اعالائاغّمو اهلبجزم

 اضاع نان يشي 00 راف انهدجوناف
5 

 تفصطل ول سسوس فه ا ل



 ا ا مج مح مصعب

١ 

 0 ا
 اما مضنإ نمش يل | الم طارلا#

 ةهاازذإ تع نامه لماكتو اهبافعذ زنا ط امن افصتدا طا يعاني شلل يب |” لحل اعب
 السسلام او طير اب امج إما شالا جراما عاملا تيس زرع اما انما هع

 كلم 0

 نلف د ا وتو جم اساسا

 يكد اكول او كل نفركء اننا رسال نا لفن ؤزخو ثم اوناد ابو تيل: دلخل افلا
 كيك ءازاال راش قوم ارال ذل اظضد اهيا رانا .هلجمج شيم اذن شاول وم تره! 5 ةرلدل لاف
 لانش اربعة ازعل البنا هزع وص قعيندعن انعم ماشل ا دلتدْنفَسكل لا اسم مدلول عمانا

 0 ع

 | ةلاةئثزز شمل انعم :اًتيناسالا لع ناضنراالاد داهجكلعرشال اود نع تشرب عامل

 00 د يعط 0 ا

 نيمو م تامه ازاوهن عت هتيازاثخبلو اعنف اةوعصو 00 ان رب 0
 هللا لمن ذذ اسوي )زار جالو ليز هلو انسب ءاَمثو ولن 0

 فا اةدم يدع جالا زوج تان اظدنالا ماطلع لال اظل زوشلا وهذ مَ اذا ؟متبباؤ دبنت

 ملح سيل جلع ار نمو بو هادو زن وظف ا و الا 0
 نارا نود تلو ان افصل بسب 00 نْمَيَتلاءالوُم اجا

 زشاشاتالوملاه هللاقداجلعنبلا جما ادكرو عالمنا . : هنائوا غل علش ا

 هغلاتفدم اندممالل نع اطلانإ !ناوبانلا عطفل اف انهرجام داع سما الا ذخل نال فاطما6رسن هارءنمؤلم |

 دا عار رعزع 5 اهتشاقجا ع ”ةميل اطل عرنسمل نط لاهل هس دؤمنوظاخلا جب

 دلل بانا لغلا تشان انااا! قع جزع و كو عش اطبار سم ةزعأك

 عشاي 0 ا يع ا همر تباع ع بصرك عت

 ن1 زازا روج نب نوه عن ور مراسل ازعو ا زعن جد هظ ادب عزب زج عطنا يلقن كعامل اك فلزكأ

 ةيتؤزخدلاٍ طاير مضخم انداليف تامعتبا) افرنا مابا عش زما رعب اوت حملا اناك عانهلل شادبعئب عل نأ 5

 بد اد هلا زجا مران ند ا

 [ظفنملا و اوادرب َسهلدالوَس مَمهْس كد اك.كر ناار | ظلبن لوط نمد ابل عنب ثقب 3 نوكمناركرجياوترب أ

 كولا نلت انلوشو لاو ايس عججدانكتهلؤعا الني نب ابتلي محير طاطنض ذ ازيك ان نم ن اكرمك اكازمألا |

 نالوا ف امدانعا رز طابن اووتملاد انج عش نال 0 ابان اظن

 يعكس زعرافتصلا تيدكيبلازعلع اطار داوشل ة ماغي قض جل طلاسم اطزم] خف ط ونامل طيز |

 0000-5 تامل ان نهج دخل اذ تان وسلا ار عدو نعت )ا عييزج عتب نع 5١

 كيوم زوال ء اوه 2-5 هلبلاَي را هوربخ اهرب انضاطعل مبتسلا وب ]هاج وهورنم اطنخ هاث ندا يس جريل او

 ”امكنالنعو ملا نة زفت عزل الن اهيا لفل انالوطب الفت هربا خحخف ارجو نجل لمجد ل طرغل لسلة لاظ |

 مفتي تلا عا ٌولخد يتلا تانج اتاجرإ الهارد حان 0 ندم اطيز هلا مناطقنا نش

 ةماااجزاغنلتل اةناظلتلل تل لن !ذانهنوكعلن هزيل لاو الس ال ضي رعناخناوللا الط! ب!:لافمؤيتتا | ا

 2 الس الاسر هذ تال ءالوتم نعال كأننا ادني: نعلن الاف من نفك اليو مل مضافا
| 
 أ ٍإ
ٌ 



 ]حمال رجا لط شار رماانكادنكت ال انجلجررل ال نءةشاربع دز عوللاو تعد ازعل جاع ملك

 ًاتررشز نعش زاهر ايجاد اراعع نا 22101011 هوبا نانا يضاف كرات ذأ

 غنا ثااهضا رتل نهرين ناوجشا : ككل هنا مر[ اناا نجم اغلا خال انفي
 اواو اًمزداون "66 كلب ودا: ناولن اذا اكان اظموعذ نارا ةيتلا ده انطازو نيوز غليل

 نيلكهنلاو ادك2اذ بلوك دالا هناك اجو نال اذ انطاجبجج باج ان فدخل جل ال انه عمم

 0 كل كموهه كل ؤزمزاكاغطعنازججان اكتال انرثوعداناكجزحلانتكت تل عتعارل اهنخاو

 مول ل اك وسلم هلو كنز تهز: كنا م كنا نيوكن ان وختلم رجعت كن اكرع غرو كالو

 نيمو نا عون ناو طمع نم ثمزم نكته زئ اكل !]علو اًءافوو ةضاؤعل انهلا نش اذ ل اهيلاانغلا

 2نولثفزلا اكو مؤ وطنا اضنل جت اتوا يانز عدن يزرع مم شاطهنازعم اذ

 هسا وسعي س ا وو وو وسو هو رسم

 تح انداتنباوب هوست وع جوسوموسل هيو يفوت 7
 كلروماواكإ يكتمل تشاو جب جان شخ زم. هاجم نال نبطغ البو اغني اب ادا لاخلا انمّمم

 دومه ضؤيوزتا باؤباللبإب اشم 2 اكانمزل ما هي نرخل فر طالغلا فرب نرواؤ كام تلئجهاواللغل غب

 انزال رف تكا فاشل 05 لباني دام نكن العون ل مهار ىازلا يزعل اهلا
 هاناممالغاولئاتل الجي انحالا دارا عرنال طممّسم هزيل :كيئال نيني شل مدزغل اهدئسااذاا صم جوز زعمنللا

 و املا 3 قرم هزم ابا تللذجبادالازعفدتبل اهيياذلَم ميرا مال هت

 الع ازوكنازاتلاةلغلإ جواز ابنه نوكن اهدا نعل ننس كانها ام ةلؤعو هانذا عزمي جت

 نيب هزعتلسمل اف ءهشسادج هللادبع» ازعبنْز طر ج وجنب يجز عيني زبازعل# هولشمّم جرم لزم غي كل زبن عمل

 7ةااقةعلاشغزبب تالا ءابي انيس ذغنتكلل ارخاتغاويطسإغاولنما نجهل تدل نمد ذكي رذغالهازم
 روت ولنا ةرضهكلراوردغنبنل إس لاا ذل لمااطاجنازب تاون شاش اقيمت ع
 يس ول برانكلاءاعرَض اغامميلمز بالو مودججو تح

 ل دخ فمنها زها صال لج زعدل ايلاف ةشادّبع باز عربز زي فطر عون للزب ازعوج
 هس عسب داتا 1+ دناكجإ عزنا متضن مضن عنز لاِلَع

 58 الئافناَبلعتالزكو حتت لورد از مس مدع ينسون 7

 ديعزعةراطنزعبن ذازيازعانلثلا بسيد اه لانطلا غل الالفاللاو حلوم ركع هتداكج عن اكل داط ماما ع

 0 ا معو انلانعني تكلا
 : طحو أوز .كاداوبلكت مين م اش اله انهالئخا رول الن امدح لق مم آنيئ مزه س انك وبتهزبا لفل اء نكتستو

 1 هيمن يوي ميو وح تاج ملاظاولاطاف
 انو انظم هنا هئدانتتش ءضغب م ضعي لاش هقإ رم م خفباضماتلالْض الئ دخل ةنال ان انجناكمل اطاو غلب انرلكتذ

 3 رق كرمان نبا رتلع مظخل ا علا د وسو دف وا طباتخل را ل37

 :لانببحاد شعله اوكار هدروربج لع اًسْبَصَو ءاندّهاجانل ب زمومنعاذففكا نإ لعام ومنم اكو اوه انس! ناكأ

 نال لعلك هللارجعؤبال اف غف الغ كنتش ةدكو كعضول كل ثمزع اني وغاكمتاف انكم هدنخ كباعتللج ضه

 زلط زمال اواو نع ابني اذا امتنا عاد اضن ال ف. منألصو لها هتارهغ أ هتنارهغرئاولاف

 مهل انملكزي تلال فنيات ارنب وش اهلج ا نكل ف اهيل: نكرم ا د اقلا كج
 لافاةنماربتن ولم عو كا للوشاورتع ان دنخ ال انمي وتل ارش الاخر انهرعدزجزملانمنلاثةفر تماس

 بن شبادالاباب
 ”سالا-(لؤا ريع نم

 27 7 و ) اههعل عض رم

 اسرع ن الد سدد نالآ
 هلا دال نسورعإ' نم

 ا
 نورك ايات نصم ا

 نحوي زوم

5 1 

 لل مس 22222222222227

 جيبي بيس ب سو



 ١ انسي راع شوبو 0

 1 06 اسي

 توامملا وك ثيرسلا 1

 ا
 و اعو -_ 1 نيس

 ةعاعرىق ناثوالا |

9 | 1 
8 0 
2-6 5 

 ,ش 5 ل سلا
 0 واش العيوب ا راسا برد اتدطلو تارك لإ اعد معضم عل اند انها اكونت كراَو اخي

 ت1 اشيخزب طايح زم خنت اهلنا زعانالا اهنا هدول

 امهم ذارءاجتات ماناذتئرانل الصين ا اًموهحال ةعن عنصامو لاف نيل امج يووم الجذاب اطتاختساب

 ناس يكل اننا زمول ا زمن زم ع ؤاو عش الازم ريل ر تدلون قد داشج سجن ادا امس

 : !ةرضن اناا اخو ماب انشلث تينا وس روج انام يزسل !كئلو اذانعا اهرضبز الجر

 د مس طعس ووعد ةَيلش ا ءاجؤ روش! مزول م ضمنا

 تنهن اما زم كبح اندر نعنناكإر 2 ندوب العنؤلبم النبذل اًنياشلال امض اناةيننالجتر يلع ضلع لة شالا

 دب دام لال مؤعمل ناذام نشغل فوغ بؤس ب نبستلاو م شالوسر راج

 'نزلاولئافؤذإ نضال امنا لنيل اجل ف ءاؤسملا نانا هعمل اذاعي ان ءآؤس اراك لض باونسمل

 0 اول اوطخب جس اكل ا!وؤيؤاَييذلازم هاب دنونبّب اكول وُسيرَو هللا و ملا

 نا خدني انيستا نخرج اتا لزم طازعشا مل اء[نفلش ان توزع
 اطل علل اف زم ساخاةجيوإل نيطاةرتضج خال ةدهبفلاب منسم نكم لعن رريطتم هللا نضززجلاو !منافان عدفل ان نولوعب

 نكاد نلاعيرطلاة كلوت سخط نادك مَع |مااويلعاع ضل انهثبارقس احل طيز عرش ار عدت خا

 لاف طبل هعمل هوم طاد تانغ سل ان مفعل بيزا نبيا و درتي يدلل تلا ١
 اخرا بنارالاة انّ عرف ررنالك ارانلاة ردا الل اف سال وفك لذى اننا نلت زيلع ولنا نل ايار يو

 ب عصام وصلاة اميل عنة زم عيجنإب نمش

 نمد هقدكز مه نالعاةزجاهالو هادو نإ علاعال احلاطاما مَ الوْب اخ نوعزانمْب الو نوملنغ

 زم مكى ي[رنلاو نوسة نلف اهلكؤ تنال وون: انيشن مج لوشن اجبسن هتاف متبل ران
 نال اهمال ان امنه بكم 0 0 و 0

 دجا 1 باطل كابا يقم زاكزاجل اذ جنن ايل نم ءزحكط غلف ءازج

 دان اا ا ااه دل داس تهل
 تلا مني وضالو دجال غرز لها ذدَص دفرصم دوبل از ا

 اد اماه و وتلا :ةقردلعرْبلّ مون امد ل عيوتلا يي اغام

 ئاذل نر ا باشا اوس است نوملن الف ةيرلالضا فقولوا اهيش اك

 ا 0 انضرالا) هل ناكك وس ازاذ هللا اوف طن ااه ئاكمتد

 ٍِ اولا !ورطخو قادس اقروا ءاني بكر ال !نايدَح 06 لوو تازيازت مان اعيكو

 تالا ارتج متي رسو نانو يالغلا اواسالوبمملاو تانوظلاّم مالكل زمرب طخ نضج اونا
 2 طا هنا مل ةدبض ظننت جتك اقرت مدا

 لاا[ تشل .تلافلاة با ملع مان رع عدس نعدل انيس عزعن الع كيت ازععاز وبا دا زعيند عزي ازعد اك
 كفء اذانالل نافل ] انجز اهلا انزق شال وبران نضراَنلا ةيلونفملاةئاغل اكسس ننعرعافتبشمنالشملا
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 0 بيب ب ببي حن يس يحجي يي ب بيب بببطططسدببدادطلطدمعععغطسللا لا
 م - 0 ا م مسبب | يس ببي بيبي (احاا--ت-لدبلل 0 بلل ١-2-2

 شرين ءالول 5 اكمنملل عنو مثمنا ابا ث 5 2 تكازعإة ولان عوإلا

 لب ربمءززي مهل انا طدؤرسش نا داذلاذ ناس ال ونيت ناكل ف.ةشادن عوازعل لارهتظال افراعزيازع

 !ماد ايسر اًننان انحش اولئضن الواكد الواو الاول حن |!ونمر ن1 لعهد افي هد [تهنم اب اوئجس

 هللا مالكها دانك نيت ازملب يؤ ظنءلضضاؤانبي نلاوخار ل شرا قاما! طتضن نال تخساومطغن لو

 ؟قرنازعل ةزينسم انينكاونن نغالؤلسل تب عش اًؤنبشنت انبَمْنْساَو ثامؤلاةلبانامنتدلاقمكخ فكن اف
 طا كراء وز انبي طن جب ترم لي لإن ءاقول اق ضدس تلا كلل ذ.جشل انوا اونذالمطيرشقلاو
 مسام اة طجإعملطتو زبر ومس هدا مالكم حوا م كلا نموهذبشو هرعت اوكف كراجاجن وكم مذليتلا

 : اانا تن عع لنمو ارنا لع دناخال اهقازم اويِلطاَد نلعب اون عنا توجت وم نع

 ماهم ةولبف اذضاًولخدزان مالننال ل !همؤعذ اسنعاودكو مال اذ ايلاركؤب اجا مفناف ثالث كح الل عودا: نيبال
 واجن ااوب اوبادضرابد اور انخاواورجابهزا اون نا عاومكو و مهماولم اوسخ انالسال او رمال هؤع ذا مثنعاو

 بانج اطناالنينريلازمئفلاف هرج ادعت لا العيان ممل ع جنب سول ابن عازل نما و اكن فاما هف

 5-5 اا اطبع هتاباوز عال لاةمرق ”دماغرب افضلف مت تمن ضاخ ةىلاغصتب ىو نفس وما ا زاك ول انالان

 لوزضلا و خالو فص انو العسال الو الن لول بورن لج دفا رك ولن اند
 ا رع ل ص لخلل الإ هذي

 أ ندنرح نهر كم

 ملاللام ١ |[
 ا دوطن نو ئا١ ا

ٍْ 
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 ننسجان يع تا رس دروسا هنو ضب ! اطعام موعد ةنيئاطاب بانافعشن اليس

 ويس الفت ها كيا الود هيجل ضان انما ا نداغجنحش ازرعنمانب ماعم
 مدان لعين ا كودازان اة نمط ضار اخ اذاذال ماصهج هدا يات ل م هاشم

 | تسمو حن هع ع سازفم ع عم سس
 || تننشاط اوب انافلاف امتع مافن المال تالا ةوقيلاَب ادجبؤطخل انا ذزطاملا ةونجتلادن كالا سم َتذوسَرْسذكمسا

 كاك ناز ركن طاب
 | نكن تدار ارم بيعه
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 | م1 دنا اوبن نة نيب اطيل ننج ل تلف ابا اطداوس اذا © هقيوسم اا

 | 22د اصول هالو اهبل ا طنز اال اور اومططن الو اول. الو اول الو اوزدضنال تشد |لوثسد ملة وش إلبتسف
 د 3 ف خا كجم نافمتام الكس نر جوة نيكتلازمدحار ظم وضخ ايفان انذار ملكاَعاَف ولم اكمام

 انك اح | ظن تلازم اقل فرم اكالشم عش دبع إن عر رعي شلشلا :ماموتلباو للاب اويعلس الينا

 هع سيد دنلشا اهلاغبتر ست جاذان اك ونلإنا عش اربع هلع مزال ا (> هاوي ئءاندا كتم اك اق

 نضون عرتمال الوز نجل اال ةنينمؤ امانا اذ عش هن ادبعو نعالقإا با نتي عناب ازعتعد ازبار عيككن يا يوعمزع

 انتاابسب رخل نلت كلانا نيولثغل اْغنا درجاًزجتلا لاير ذا وه وبوصنل لزنبو جد الْبْعَو ءاهتلااؤب ١

 أ او سييملافاو طك[ نسكلتالانال اهلك هين |زماوطن الو دبل انؤجانغ كلان ردا كال اًعرزاذهعالو عم

 انعم اولخات تايب وسوم يوم كرنك:

 ظ رت راض نود غن انيازعدلا لان رضع نبالغل نعن انس نبق يجز عنب با بيم خاب صو رخو

 لاب .ا4) تن ازَعو نعشال اوهتللذوم بج لع توخي مجان وللا ار غ لالخ ا .ضهقدنبب نئكرتملاز اذال امك

 | لاو بجيلانللا نطدنم حاج م يشل زول مز شلازنمانهو مقا ةماط تالاو |

 إ

 ا
 ا

 | تاكو مذ فج نوزخانلب اج نولح انك تلال دشدنو و دالط اما خش ن.رون زوال

 ظ تبييضامزعتارْعلَع د قمنا الا نورت م نماخشازم جيو بلالطن مزادقب ة يون هانم بنوا بنوكتتللا
 ذل

 ْ 2 الاوان اهدخإب نينا طرع شارب عابانل ايلاف تانع صفر عمل: عيداتلانعزانسافلا ازعرافّصلا

 اومْؤسول اذا انهو ريل اور ميو الن الدائم رماوعش نالرغلا مالت لاف :غابلاةلداغل انصنهف
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 و  الاو لاوم الار قل

 "ايلات ايرلعوب اا
 ةلدلازوكلل رج

 ا اذ با ا ءاذول | وج تان نع دزةانلاو اةذاظالا|

 000 بعد نعول !نيتيزعشلشلا نينا زبكم 2
 ردو عيا عدا موجز عتبان جلع نبنم اواكميلا اولزنفين داولافرتجا اونطظذال اول انف ن مالا 2

 2 ولا ا و اكاضعب نعت ارعلعاخ '

 د دووم د سووا ذاهاهيبل ا ومحر د مه نكي 1

 ب وول اهجال اك-اخال ارم عالسال اللة حاخام لءةزاجالااسبإ ١

 كبس فلا دالبذ او تونا تش و ء”يلامان اهل ان متاربعُز عن وكتلازعإ ولازعأ
 قيل يسال نببتنلا تأ : رع ضمن ال وسر ثّيب امل وطب مشد ادجعاب انعم ل اف سوه زب اة عزع ا«لازعمش

 ليصل تلوم ات زج ولاقت نار هاو عوام خاتم بيل
 علع نوم ةجوزبد سخن الا نأ يسكن انهضاختا |نئرغطَو طبعم هازبانف عر او ]خر رخو

 0 عع سم ايلاف ثانعي: سنن عير طنملانيراذل زج سافل ازعرافتصلا بمدماانع
 ع ل زوو اول حئن ايلا عرنوارانلانرطا ءآنملا اهيِلِع] ير ناز ولما
 نيجرعرما ٌببزعتع 0 اعفراضيلا نيل ازم

 هوه مو اضنالا 3 قريرجا هيلا نيب اياك كم مشمتد هيدا 2 را عراك دله نظل عه ادع د از عرب زر نط زجاج

 رمال |ناَواؤ ل! لذاباكا نمزحز اهعالمن جزى تل نبط بضلاك نور ا اًضج ارسمي بس زغب ز اغلكتر ابي شل فا

 + وسو لن عال الس لاف نسؤمنو دنفؤوملا الت بارما ووكر ايا كر اجار غاالو انضم: 6

 تار ا وس سا ع هيو ا سلا

 1 وسد سسكس هلك يناير عزل اه شجي حنات وش
 كيرا جالانمتسكلابال ةردا هش ماايراوع ا رمرداجا 0 ور نيمو كلا

 اوصال تلازم اًعحتاولل نهاندامتاببعج مضوتل لوم مم اطمانلاج) انعشارتعبانعارالا اه

 1 انداو ءاطعاف وانو كبحان م 'يحنامال اند !اننوطعال عجاج دديرش اة نيكرشملا

 مهبط اذ ع الوعفماما هج هانذ يؤ ان يلب موف نيزك ناريؤل انكم شام

 د سا واع دواي َ مس سا ])

 قدوس از منامجل هاك كول مدبعناماذاجا عاَتلَعَيا تشاد عدا ز عنب تالا زع اراك رهجو لعوب فن حم[

 هان ءاسبيررتلا ءافال عاملا مكب ل دخول او زا راسل دال

 نيانافيبومانم جل 1 الافلاذ ةملاابجر عمت عتب ار عمه ان يجز علت نع

 مج يافلا زي زعلت 1 د ومسلا اخ سيسي رانلا يلون ذل اناكتاد قلن اغلا
 اعوان دلال ومرازعنب نبع نعوذ جيانا ةزانالا هانت

 اكاد اة ازرشم هتان اجود ةلاطهل كؤعذا دان علاش مطل غال اظل قتل
 نافع ]ل عّوللاَو ذل ةرراعل او لسلاَو ؤزعلا اوراجترل اورو ص10 ا

 1 ول ١ د ا اراضلا ضانلا
 نيل العام 1 0 وو
 كانها دنع ينوه 70 مع معجبات نيتلاىلا ءاغرلا عج ا اًددععمجام ايبا

 اولئسنبجر امكلاكل ذعر و انهما اكن بنمو العن اكاجتاذايبارَو اهم انك اَو ايلَعاوظفاموقاَصلا
 ,ناهقصل عج بنا نبنؤلا م بم مركاد امر طم بعز رعدذ كبل ضل ز شن لاول ؤغعتذ



 لاو لس 0س تحاو
 يك ل 8 ٠ ص
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 نأ مزعل اصرتمزم هل مل هلا جبر تضع ايصنم ممتن |)وثير ن اكوؤاَل ما او هتاف هع عيب لد ةراجم نهيلتالل اجد لو
 3 ا

 د ذك شالللال اناردؤلَسلا مدلج ذات اتت: تجول ايها ناككببال اهلَعيطضاد؛ولّسلإ كنوز اذ |
 تلال متتلالنطلا اني نهتم. لمان اهني ل نضام نما زماجس وجار م اةملسجا نكن

 | اهلف نمش ع ضان امالاز علو اهلو نبنمئلا سنع ميت نمو وزع ادابع والم بلعاغيغلاوزئعت

 (2فاؤليز عزفتشماؤل عا الم لغالو زغلول الغ وتشمل الا ايلا الامانه ا اوت لعشنوجاعنممأ|
 | ييظع م رجالاءن تل ماؤموهد مالح الادهسل اعالانوشما اهلا زغ نطل زمن طفش |نكل نغنما ةزطما ؛ودؤامظعمت |

 | نتي ج وزع ال نيدملكلا ةّجلارنعاتضخن لاو ةدافيشلارئش تلا نوفل واس ف وكلا موراعنلاوُوَرسلا

 يللا الن علالّسِ العزي دزاؤنملاو اهيل ئفسللا اجزم نوما تتنازل يحلب اناؤماهتداربتسؤ اولاين |
 | اذلاوّساينلا اهبل جور تعش الويل انطلاؤضخدنع ضيا موزع ران ايي نمو اهلا هللا هسا تلا ملستد
 لاف اجددداطس همك لهب اول ان طاؤملا نط لعرب ماةاوظن غي! مخالف حن وضرب ذل
 دوصخخ الي ناك كة ]وال بفلل مرافو مهبل نود الاميل وزعم زدنا كن لخرزحلا

 اواي نون نبتون انبزلا مش ازاؤ]ورعمش ونفاذ الع كنا اولي ورتنل واش واوان
 ايتنامالاغنراؤتمل ماكل اهجزم ءاندج (جانكنامالازعب انام يسلم اًصنص شنصناذ هلم اذاطل اك نيشان

 قعنضال حوا هوما رع لول مننماؤل هلام اهيمدطمل ظغا كول مدس ْسداذو غالبل هيف بط ضعيز مل
 2 ا 6. ”لاخذاد زعلت ن!نيديزبش 6 تشلالا: 9 نشجلاو خلانجتلاوزواشلا,زاونلاواوّضلا |

 جال وذا يأ واانهال اوتو اون مند ادا علوم زب هنت هر هيا طاؤم كلن ةتانلارضرجمأ

 ولعل كاريكا ركد ندا وك واوا .مداكملاو:ذناملاوةزمانل او الضانملاو ةذيابملاوذلو خل اوزلزانملالعكتنفنااوطم

 طف مدناكخغلالطا عنمؤمنبجكدبنتسلا نش هيرو [مض هيما ؤلتعاؤعذا أم
 املا يلا هنونلا.دلض انئاداوكر اب ابل نهب ازمن ايل ذانج نابل هن زنلاو زلات هواش جلع
 قاما لاوز لاء عنضلالتفلاو ةرزجي رت ئيواؤال امدح اللا لاذ داك وزال اهدعاّهلا نباتا
 الاون انهت اال :لكؤرث ناكة زبن مؤلم. جزبتادبع ثم أكون دال ون
 عا رمال اربد ساؤل الن طومئزماذاخزعزخ كل زك دن نتحم با كلن زجل شداد غل ةركذرج نوح وطلا
 ون بتم زعمت ال اطضن فت جرهانلا:ةنبنمئللماضتجلاةن بع ازبكللا م ثدحفم أك طول ذغالو نق عاوهشسكلا
 ايف هبط نكام عتزلل طعم باغ لحكم التسول! نان زنا لع ؟ئهشما ملا باذكزم كب دامي ع
 اود طجرشو ملا راجنبلاككمونمص و يض صو مز ابني خخ اكافتص بئس ن ولنا بتلبس إَرعَمْل جلاد هنّرع

 انالاونغودتاللروماناف حامل انزل ا ءاوونلاق مانهاز عجلان اننا العاوْضعه باطلا اهرخاك علا
 حمام هول نعالو اطويزن لووك باب اًولنع لور فول: ذ او فلل حظا اذا وثمالااونبما بول غل نكس اةرثا يطا كيذا شاف
 اوكا نمل الامل غلَصماذ ولن ضساواثمن الون انتا لض رهبان ث زيوت اَصلاكداند لل نانكاتذ تانج
 زيئَسو كن لعارنخشناعيكذاب ةلضا ات الورهكشعي مدَسو امال حلاو مازم اشاء ذخانالوااذاؤلضمن الواؤغس 6

 لان ضلاناكناو افرشم ته نتؤعتكإ ا لمؤن اًكرشع ولا ةرغالاه ولاا ةنمرهاذؤكت الويس

 اماداجئادوو هج افحنيؤبجواذونننكيدمغائابنونجتبنلام انحرم اتااولغاك هشيم اهم هما :

 الان ملكيزل و تفس اا نساذ سا هللا حاط العن ومتْسسالواطٌوَلبن اييعنوزحاننال اينوفا
 دف كسل سم اذطعنجشالئاهبدمع كانك كالت كو ذايب ئو دال انلل غيط كك جاو طوني قناع زيف
 السرعه ال افدفو مشا لاركرم اخاف ورع ادم وش الف شرا دفع ل تم ئضان طويل ظنت ماًءاطوج لجنه

 ءالاو نموا ننال :لج اذ اتش زمن را نشل هشام اوالملذ ءازروسنمم الا اذاعلنشلاو اني زمن نة نارلغل ا كستمن نبل



 ا و ا ب

 فاشالاامسالا م : مدد انالا نوح اكو د اهج نوح هننأ قاددم ايد اهركنل ال اناق قرصلاًورَبَمل

 اطل يغاةجاولاو عودة لذخمال كلانا يلازم اخلاك عيت ب اكعراتن اوبس تبئيو سنذلا عتب اصوله اد
 | ”عيالف تاما خانتلانؤشنن جريل ضلع ماقال ةؤمتو لاله ضده اهدا هدول العنف مدن اجنآمابت
 امن مزعب + قاد انتلارئ نهال ذاؤلض اذارتبال ؤنعطاذا دونم نام ومال:عرتلل عك ماه مج ماا ظبسرت
 | لعلاج اما الراو نسال ضب وها نط دقعند يظن ضن عسل يذل وانسلرعزل يزل اذا اقل اذ
 | وشير خهللو طال ئانخاةناؤسالاث انبامهس او ظبب نول ول عانربال شهب الرا عزب را وصون ذل اناكبلظلل
 جن الك علا كتان اماذا ايال اطوال ماب ارظفحب مهر اعمال عاطتلاو يربو وعرب ن ايان العنا دنا

 | ظحمزبانتكلإ داتا و انكاننمازع بالكم زم ماه ا دو ء:يلاكب ابل ةيجلن ااينعمانجزعاطوطجالناداغنلا
 ةجلاامزن نبال اشلون نمور رتل اشتمل لن الهدف الا ءتجقبا فحل اثناء إ ةزشلا ذض الع جالا ام قت اجد
 رشغلإاهناضالا اول ااه طو اييناج ا ءافلا عضو ءاتي سكت ًييدامحاج وطنيا ا :هكت راب نب نونا ءاحا امني
 أصر نادال نزع بسه لع زنا ةيلاط افعل .:ءازهتلا ؤومكلا تكل نمل اور اثللاو

 فل ةلانتمنضان عندا زا اطالب اج مك دبة نجا تاج يكن

 عم اب عوض جتكال و معانم ا نمططبدو ماظل لبو ماظل ضو بتل جز جتلاة جزل ند موا منع
 كافاضمو اهففوعملا دنع دم اضن تلزم اًنحتبلانير الفرج اكإرالطّقربَص الط ازبان اذا اًدكرّصل العم مجاؤحيةنذ

 اتالم! عاد مال د انضر كذ نع ككؤننمزعركر عاد ل اوجنباددذ قا ةلافد ممل لئذن اج اذ اهئازإن مضت

 زهكو كرا: دادس لاح لولن لا النص ذا له ةوعدَو نال  ةدالج لل اداتورظعال مانع جر ذل يم اهؤناد

 نس ودع ضب كك نوه شادن إكل الازم را اهحؤنكو رك دنت م1 ول النبع ان كبل عيسو كَوابعادْس
 مهلا ةدي طاب الاكهز طاب كره مبتلا هغورزخ تاو ركولاذا اكم عما معزه ومان زر كوز هاكر هو عوق ارذا وش

 الا لَعْشاؤمْومرفل اذ لاو تغيؤيومورتر طغتمن ايون مل لهب نبذل إرهاب نبكتل كل كلن ربس اخنال

 دافئا زوج اطمخلا نام ناجل اعز اولر ترب ة فزع #نبزب لت راغل ناقل عنجمالاخنتيزاللا

 ناضج جيرو دصلو اسم جال نيف نات نب ترا
 ظفل ]انمار طفل ازع ئكوانمللا هذ يع رمح متل تلا عدشل اكرر ونس عنماؤت مداخل اتطند
 انتل زموهو يرن كتوم ز كذبا لهم اازكو سا دلانا عا وتماول نامل زكا ناكل اذان وزغنال
 0في مفلس ظفازعاّضوع ع زوبع جلكدابإب ٠ تونلاز -قهعنمتطلز يلا ابا زعسإاذلهوزكإلا رينو الانغل انصمالا

 مداد الل. يشبلا غلاب ماخطلاو ةانطل نمو المل اكتدتو طيلخل اظفل اهدنا اانجاور[ر1 نع يلم كوع
 : اب اناولعو مهيرشبلعالامانتلا.داناومهدساولالنازم جلا شانل نمداؤجالاو دات ماهل الذال دا

 الو نالوا ءاولالو ءايزحتمهفاثل ذو كونل مج غالمم حالات تزئات هل ضتعزمل كيغدج ولاد 20
 الانا لوةناكم زينل نقي فوراس ضغطا نيبوم شاطمل )لاو اضأرحو اهنا الضم كتم واشد زغالإلا جف

 مهيلناالاقغ نما« زن اذو تنال 3/6 أكتب ومب جا نع بز افانزا

 فاما وضعي ماها نعول ذاةررلضاباءاونقيور ولا وربك مكتلَعو ميل هدضة يركن اذاوركؤلن اه نتح

 بتل لواجلاوذلنانملاو ةزر الا لعكسمن اوت ول مؤل!بهذاةزشسلل وطن نمالحلا الفاعل ايلا جدولا هانج
 انام ماد هن اجنررضدضاباب دونجحتبنلا انحلال مهوب فه لوزيدتعراطنلل عاملا نارتكملاسهتلاافكذاد

 |تلا ل زولازموذل جرش ذل الو ةرخرس زكا ل «نقرشداللا عير ازا خل عل عددا ةلعيز ضال انهلَخ
 طش فاثلا وذ اعز م يجزم اه دب هتبضرالا انان هثلانوضنإإ ضل ن اوصل ءاؤنبعغ سارت اذان

 انمؤاوعْس اَواةدصا ارض اَو اوصف

 اناؤسنتسات
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 كروان كوم ونه ضلال ث ان ان ازبلا دف لون ءانجت عدلات
2 

1 



 [زعتوزعفولل اعزب زيرخا 0 هلملاولتل اننن انج خل زم وزهخ ام لعمر كل نعخال : با علاه عضل ال فولاو

 61 تال بتول الاف: ةهشدا بعد غرز نواز 0: اعدت نلت عانس لهنعتانعأ
 اين 0 مك يم ملا ادولف رت ورك مع

 كلا الجل لد تع عزل ]إن واضا هوفر وكم عاق لكن
 ا ارمللا اوعتلا نمل ةلانغلاًءاذااذان اكسو امانا سادت عوازعنومعبا زعم انقل رع

 تمن اكل كلا اَهتِحاَواَباَمِجلَسل اهبَركاَداَباَو كتنع بسم عش! كل وكن الوان انتدنو كار معنا كل زم

 | كش ترج ولا انحش ءاركو تولثفدد ىو نا اخقمضنان ينمو لازم نيؤشا
 لمجاف سلا شاد ادت باهيتس )باليل دس الام هي ا ل رد

 نيفوزرللا اًبحالا دل خو اباظحلا ةغبد احب انه ادلنم مل بجو اًههثصرو كن + خخ ذناَو قدح آف عربتص اطًعدحلاخا

 نائل ونحت نوعا مل ا5تهشد الفار ]وعام غياض ارونؤحلا ءؤلتمخ اًضغلاواًدعلا 2+

 ل ا ل

 هنن تميل فو يابلاو 1 و !نالاتسريل ل عالما مدطب مافلاو ننال زوال اهيا ؤ مت طنم اء ننعم
 عقاب انانشبل ة ةشارن عت انعدام نانا دامت ععأك كلف! ندد

١ 

١ 

 كا فييه وخبر و امو !نيحمؤب اعش ناو م شهاطلا موب كتبِجال انتراب عاط مج مهدد موب

١ 

 يللا هل دك
 فىتموتر برضا ءددا راطشع هتباضن/ نيف مودم ايم 0 ل موبهل<ن مزيل عاب رشيعا لاا | | 2 جم عجتسبل ا اال تسادسل الاد بورش دل كابالا السا اجو عم تجول تدلل نال مت ١

 رتل نينو شبل نع ناقل خف عاشبف وب بيزماف نخر نيناف الام !مالٌملاراّسشلا تيدا اندانشو يعاب ةزبسملا

 مايبز موشح تلا ولطلب عزاب عئئيزسس هوا ملا بزمن تانشلا ذاتلا

 تاشاربعبإ!نيجاطمللر حلا مؤبوديماوصنم اد مؤ نيون ملاراطتست ا اًمجاكتم 9 نوم زم ا اهم ماللاتسكي عزم

 0 ا تاض ااكهام العال

 نان نانعباتنلزعماةننيدنحأك" قم | لجأ للك كم | لالعاب مااول ةكانشاان
 'اناك للطال كلت رئبامالل ا نم انمالان دانس بعصا | هر ابل إن علت ة عشاربعو ازع يجني وعزع انني ذاطم

 اكد ةزب لا: يعدو جينا لاهم بيا
 م م ٠١

 3 يسوم مالاظف هزد اي ناثباةنالباا فاق :

 ا دا وين ينجو نع اش ن6 2م
 ع اعجبتك عرع 00 ازاةشارعوبال اذ نوال اهانه ظ

 لهل ما ناءانستم كل 0 تمدح كل

 تضل وطبناكل اذ ةشاربعيلزع انمانكيازعد سلا زجوتعزب اييهنعقم سال ؤ

 و 1 لا ل

 سس د يعلو ب جم ج2 ميبادرتم ار تشمالا

 الفالطشو ب! جزع زو تانشإزمل افزع تسول تم تال تانك شارب عن !زعمنرالا اير ل :لفش طازونعأ

 از زوعنلكتزعنةلازعشاه زدات بيد داتا هزت لانا نق
 ملكا لطض هاب نو تانتلن م ىبالل فن تنس شبت ارلابمل ار يلع شب | إًسْتن [ وبر ثيم ١ ان نب” يلع إلا

 ا معلب م | نا كما جاني نتاع سانت تبت
 هاون هن شميل طرا طم ستنال وسي لعل وطازم لاحول نفط: اللوبت ناك ابلعتا تازهن جز عرش



 ا

 2 ارالع نيلع بيب نب ال ارعل عاج ذر 5 لكل وهدي رع قرنا لوعبلا جلعمتنا لص
 | ةدوت فينا كاجلعتا م ؤوف يلع لع جيناك انزع قييزع زعم اهني كعيرا هزم تنفتح |
 نوه اهتم تن الؤعرخا لاف بانصاو ثوان تنال هناا طص وتم جمل ثان قد نيج ونعم |

 هلا ءاومشاءاتنا ياس اهي مشل نكن اذ دانمنج وعم كأو اواتنمالبكل ملعب انض زي جان اس غد انبي ؤد أربع

 نكيلزك ؤيجالو كج الرنا ل عدذ مونضجور كرجل ابل كوخ للون ءابئاف نو عيجؤ إلسراشتح هلل غلجعتع
 انيق سسأب مانت كر زيي ل: ث سالب نو تدل اذط ضتدن نبينا ديوب يجادلذ

 لضخ ئانلازمرتففش بل فلست ردد + نعي انتاجي ز عدا جنح نعلعأ 5" ل | نغل أنَ
 ”دافلإناتلاع ثراغل راجل از ال اناومص مامالل ل اغسل غريبا عل اةزمننب ساخن تطمن اجي

 اع اوبلغامالفبضتالاز متت رن فنار مالا 2 باخ لول انة لثط ل كلف نش كما عانملا ثبجلاو

 ةيهدإله ف معن نرارعالا اثم تش الون تال اال ساونا ةن اهئ منخل زعبل ر بلو كتل لعلام
 هيتتفو مترا جنس سيينا تبلد غل نمير غن جرا فَ هقرعزم تشاو ث نق ناجل
 مطول لاول يال ابيل بجاونيبز مكيف دكؤ نمزخ ذي هن باكرا يي ةوعشش خا قل ل ضنالاد

 لك علال بمب خاب اوبا ريحا اذطه ما ضو اول ساف الش انعضخما ةوعشذخا عونك ثلا ةونعلاو

 اعين زعنبعزيازعقع كك لكتسلا الع اهدبرنانالاذةهئادبع دازع اق دنيا بجزعيكعتبت خم
 كلذ وبل علن اهني وفباطع قلل ذخو هثيرتخ اهيل اظف ينل زعد ايل اف تش ادبع دز عمل الزب

 اغا كرا كبكرنلا اهلعاولناةنالاذ* منغ انغوق ماش اهعبباتلأ شارب عجاكتلال اةيضووإ يزل: عيلغإع
 اوهغام]كراكركرشملاملعنولنناهوكينازاوراجل شان غانم ةفعل للود تلا همجي املي اهلا سمح

 دا كريزعتي اكتفي اوبا خت اهاطنلبزماة:مئرط اء هضملدهناذاثنزل انانم كيت انج يرانا | انص
 ًازلاننلادهش و منكترلو او غضو مؤنلا ثلا لجتلاف نمل عز عش انا عشت جيا زعيئن نفطر عنيت بت ةنع
 نان نعنزاعزعد اجرب نان وزع يجنب ةهزعل جرا :علع أك لت 2ةديزاهلملاف
 دك ايش لزمن طيمل هزي ريواعب را هال عزل لا عشب لص ساتان اة ملء اطعم
 راؤول ولاللداذال فعشان اؤلَص بلعالم ابابا عمم ننال زعد انتخب ين يظن
 عاطلين عيلاسل ان ةتادنعجازعاخ نام ابذايازعزدو نعل زعرافشل لعام الشعب غل
 اونا ملثم ميجاطن امص ةنيل اونانغبفاضراتكل الا كج ادن ان عئك اننا اكد:لييورعمشال رن دراذكلإأ أ
 تاناهبعجبرنلا ةلضايتوزن وه اذاغيضجب انجزت ةعباهبنع لمع ءادبم ذعنل ابنتي زال اذاني نيف
 كد اياط ة ف منهن ور نجافجتتيؤ عتمة نونمولا اضيف ثم ذل ئإ تل قمه مبان مان الغ
 َلكنال او ديفوار اكل زم وباط !نلع مامالا دبل امنسئلمْبّص'مانماهبلجؤضن ان اهون لعاوت سب انجل

 كم فيض يس ذرب فينو غل الع بوت (لكدتبجن الذ ئل انين او ند شجيز وضءايجزنا ماعلا
 لاغنانج صن عوشنلازع م ياقلازعنا افلا زعرافّصلا بيببزانمافل ربا زعل و با عئيشالا ل نيمانا

 انت نع انلاَس انجن اكورتبلا اًهتبنكو ل اسخن تلازملئ انزع ةهشادتع!ان اان اناخارغت اج
 شل مالنالار إيجاد عامل لو مشالار اجلا ال طرح تجرم نحل نري تغا وهن رالف او 1
 مرر ضللحا بكر زلو د نفل لو ماولذ ماغير 2من اوض والاف نفس ؤاؤاكبيتسزعو يانغ

 رضا و انوا دجادالانفصّيب جاع افيرل ابكر ل: لضم هتب )جال ان سير الل انج رينشل منن



 اسمي ايفل انوداوف ربل اعد (مهبلجإتلل ءنيميم راه جامل امني فانش او هضفاولن اههنلا لا عنشل

 2 0 و و عما ال

 نم مارع يجز عتب بازعمش دنع بار عقلا برجا :عونبلالرعراشتسلا بيرن زبد زعم ١
 لعاتل الجمع عزم جزع. كاش ازعراغملا ب ب م دع روس يوسي ف

 0 ينيك يضر الاخب تميل علوم تاز تلة سراغلا )ين اهتلا

 ابراز عزم جز عت 2 .لزعفتلاّكب بائيجرابخالقضاوننل اًضاؤالا الجنا

 لا جنز الا تي املج ا علاوي نيف ماليا فم

 أنمانافئثكبلنذ َناَخُيِبالماِحاذآَلِح لال ابجي اًزكطخ شال انه حاط جادنالاذل (ةباكئارل او انعنمما
 الش ازعةهطارجعام الالاف ابع نص خن عيونا زهياشل انيعز انا عراقتسلا بيب هلال

 مةعانورلاطدر ازحا معراطصلا فلول دثننل 0 اعراس اذا

 ا نوكةهزباتفل قوز نونمنالاهرعدلااادتلل نلمس اًونوكن آل انبهشسلل كو ممر ايكلادلولاانمانرلْضمدد 1

 | 00 اذلاجارخاوهز انا يو حس دس 2

 يلم لاك أي نجر يعاداخالا الطن كم موصل عانملاكل انلاهاز كاي داما

 ا هنزل عرس ف تالا عاتيدجنبة«زعنبمزب كيب عتعأك ضويبعة هل دق
 - انك ئاطدانك اعني زنا رز هن اكاذانن كحب زل ال ومب لجيل دازاكلونمب ثعنممل انف اربع

 ةخموو اطضنش كرو هجيني الجزم لجو ربع فرغ ء ناو ضن عرض هاش زارا ايمن مانمال نافل ااتللل ةاذخا

 د مهب 3 اًءَلَصبَوا اولادنا اًمافرضرالا نومي و يلو هند انوبرانبفلا ءازجانىلانه تن الوم هو تدم

 ةينإتءانمال امتد نبا ضان قزتالاملظاذع رنا ز فتات ةنعزتفسلا خت زماو عن ذانخ انهال جزم لسنا

 2 ب ميو مومو تيووو داس ورم

 كايف ازغاو اطتانع!يعانكض و ارازللاا 2اس ئةصيولا ءاكسالاضعب باعك زحل ةزخا نان تره

 الفيد ناني مضاف اذا داخناخلتيانمنع مااا الان بلةناكل اسال سذخ او اوعتسا

 ايبا رسب سندا تيتو وسلا سور 2 كاع

 نبا بل عيل زمكل ان شم + لا دارن زال اوزمكلا وه ودق هدد اع نتمت ارب دز ةززمكلا عمرا عن

 تملخرو بن مظطْو سنام رب كدا نان 1111111 ؛رانجرصخزم هتزاكرتبل لثشلاءاغعاذ
 لمصفْتل!:الاؤوان وكم ربحو ارا غلا زم كش الت جر ابل اضل نعت انا اما رتل لنفي نادنالخ

 الو ثلاكْول ناك عدل طب نه ضرالاز متن عن مدح اذ ئش عيلان ودل ايش العبر

 تاَجرشلل !بالا ع9 متعدلادل ار اخلاةعبب انز ايحالازواب اين كلاس مخ الرق عبرا طبخت ان
 موب وجع حار و ”تانكلع غل ءانشا 1م كردلا مًصفللل اهوا

 ازا هلم ر باو ونلإ عر يسانمزخ اذار ف 1 : :لازععاز والاد وب ب عزعي نم اع

 الطور رعب أك فقم هود رانا عناد

 |رضتلازع بان عِلَع ه عزعماناكاضاكرب فريد عبدو نيد فد ضامداب ناك وضمن هلع خوال من |
 0 ثالغلانا اهزجوؤكلاةيزبدم ا كليو دازوك داش ءلش ع رادع ناز عن ئاذملاما جن عزل نامياغل نع

 وسو ا ف ب

 يوي نبت



 نيكل ور رازنال
 ضرما لوس نا اخري

 0 العم او ال انا زوز عيوب |نعجازعةربنا كيب زيلتلالامدقنم وو ممن لرلاو ممل

 هلللطو اسال زمكد نمل نع زعم ناكم د مد ننزل اب فحل ذب ارت لنمو لنه نك ا هيومن ان انلالعت و ناال رص 70 79 /

 اور اطلت منيت اكل غل هشام: يان جن قناع عرممنا .ازعيّج اب قع بيب كلب , ار اذ لالا و

 لاف اطلاله اننبح تول اناريجلعع ابان عب نون زعنوكسازعظظونلاز جت اهزيمعتب انعامّصلا سب 00 احن لور م دان ميل ورشلرب تايقر زجناكنب نيس لكون نكل ةلجصوكدن انسب زج اجب 1 لوح عن اهل 7

 ماما تلمل ا اسما نتن م ءالومدج اذبلا جزيت اماوزح ون ءالو لع انبلا جزدتعامإ 17 00 00
 تقع شادن وزع ادنعتب ا راجي ير انهزعبتلازعج زعير وبعز ا بيب دال ازعتسعزبان دعاك اص 0
 اًوْرَخاَو اموت وبا طظن مؤنس نيا شمل انا غ عت ز وضحك عزم وزي تلاد الون علانطلا ةنينل /زمدمتلا هذخإ 1 0
 ٠ اد دات اكان عجبي ويهحاارب ةعنيل داكن عدل ديس قيال ةع لعل ظ

2 | 

 مالت اًودوميد هب ملاذا هج جالا لاك ابدت تشاياييحااتالاغا

 زعالاَسلانة شادن ازعاسملا كب يسال جريغوو !ايذميبلا وعطف نوع نيباسملا اكسس جن وما صا
 دجال واااو انعم الذباب تلا تات مان اناننمَج -اطماو ةرماإزمانس
 طنا هزل املا اذن نأ عشا !نحاو منيل شيل عفوون نزاطاطعش ءبطاناكناوبجلع يتلا
 كرّشلار 000 : .ىةشاببعذ نعلين علت نجمع بكن وسي زعرامتملا يب انهزم ِ

 طارت: و اجو رعمس )رع اسيل اذ تش ادب عد حج در عصغجن ب بي ههن عشرا زعدع (ٌكيبزداكربعما
 ل داعب ادراك 'ءاًيلَعَتال اف لنغلل هتنمبناكناكمطتبوبسالال افكوبسالاوهل ا ايباد ًمصاَبكْسمِْلَع

 نعطش اكو تلا تيب ملا بْحاَدح 5 اكشن جلع جزار جيف نملالطوربلع خال اذ مالتمالار ان ىلاائبسنخامت

 0 دعم :راج ل تاهل وز علتسل: عزمجت ا زعلان ططزعسائبزبا

 2 دمع كيش ادخن اكداو بطلع ندر منم اهوزخاذ مكي ع اور غنرشملا اتءادنعبلا عافادممئانعلاةتاكرال اف مموج

 عي ب 0 ال د ا ا ا

 ماش زن 0 ا
 نضر للان الانخاالا هزم نيب ةاذانمأل نيب ينل: نارين لنا معن

 0 ب مي رذا# غريس جاع ه0 يبا يح هاك 5
 باص موه نضل ارَج كوله الجم نال هامان نيل اذه ام طخ نوع اف لت الا كاو لزب االول اكل اننى

 جاكت وم ان هانجدل خالات إو طتشلا نا نشماناهعل ثان ن مت طلال كلاس جف

 مالا طشْدحوس امل تو ةانربسبلا امتع ان !نارَج [ُضْيَْس الا ةدداز انا نال عاب نسال ءانظا ل بنان

 0 ا ل71 نهج نا ايمزغاناطلة طر
 از ارانعكول ومب كر. نادذانحب وتلا تلو جقزنتم ٍ ناوسالإ )لا حملت

 نتتساوانارانيوول هوس اًاَرَع 0 ا

 ءالونه ايلف اذ ثمباوناكم رمل اشم يدل ]زلازل ءلزلا ماد حاكم مايرتبلف مّورلادالب

 الزاد 0 وا يع بدع ْ
 دقكنال) لقد ؤح حدا عسل تام وتل نقرات جذب: ذاتي ءانلازعايمنججابنل مياة زلازع
 شلة اد اانا فلدنب ناتي نا مانا نزال ث تاء هحاكا

 اي !مهلض د ورماتلا كاف ناكانت تم اع ولج مز, لش ز عاد قزب از عاهل إرجع تيه انشا ئعنسا



 20 رس 0 اربع ا دنع تن انطاالا عاني ترض |

 م سل ع .ةءنب نع عتعاسسب يل هيمو زل ثينش تل

 صال اففهتدإمجّي اَد املي ناك اظغملا ابان ال انف عجل ا ديل ااا طا يلع تملا يقل لفل ل ثلا نعط انما

 غر ناؤنم زيد اقناظفل اوبرا لتر رك هاذ حشا متران اكتمل اظتاذ الئ ؤربشم اب نينمؤلا
 بناورمزع جز عيب از عصت عضو رعت ازعزم جيان عد ا ندع بيبر اضن ضل ءال ومس اور وكن اك

 نون ابلإانلب دل طاف فلخا نب عزم الحان مهامها انال علال عاني ذل

 هو اوهكتمهس نبنمولامانخإب بال ف لع اوزكااملخل ويلان لما

 ةرصشا 2 يراشل هضغتلا كلارماو بلا ؤ سلخ ل زعل هاو راس ءاَبلعر انانتي) عربا لس
 . مع !مؤيد فول عومددلل اعل ابك يك الع تازغلا مكسب شالَصَش او
 وااو لدا ارب طلابي تشوف باكل اذخاةزماو ب لضازم5عيي خطاهم
 ماسح ناسا ملا طاع مه باكلاف اعدام ايدانم ساو لف فباكلا ْمْوِضلاَلَكْس

 فازات عع لذ نال ارجع ابان نعمل هيو شا ز عوز عرار نبازع انسب رتملاؤرظلا
 باج الان عربخاف لل نيش كيسا ؤلذناذدمؤنلل القرب ردقشل) لعن سلط ينتشل بختن اكوا
 اكن اكن تلال ئنالخم فوت بد ماضل اتاكمولومزملعاخ تلا مجرات العال نرسم

 ل ساير ودع نع ناتج

 بانزين إال انفي لعزاجاةربدخ اع طا نجر بفص مب ناكاتلفزما كغ( ذلضازمد جرجا زمفجالو (وابلوماوعتنل

 بيف نانا ةاكب داموا تاز اناظر يتس ندبة ضن شاعت
 شاور ت ادا برجل اعلاف جابه بص وبوسإب ثم عال حانطلازعومشالازعيخازبتخ
 و اومممرعئ دا ٌولل ازعل اخ ازعراغصلا . يبرد خا ابم اطزكرعبلتسلا د 1 اكرم

 00 اغيل ناريمان عملا عامل ها
 م دا حرف مج د 2
 : 0 نضضزبت يجز عيد عزبازعتجي 1 8
 ىطغاواغفعفباتل اطلع اذ الخ تنالةزماهطتسو قرن خيري ملا ءانخ لزم مما ول ال عيل يلع [ٍلّصللا
 عنيف ضطلا مل ءانل ان لهما مانقدر وهلا بلش لارا سيك انفع شلات الخافت
 عب اطدخؤبتلاةانالزم معاند نيد دنبانلاوانكتادالعمآلا قنضسعل بالعدل
 جياعادن نيل اىلا امرنا اهب ؤنرالاهدادض از م هذخاوؤبتلا ءاطعإ ونيس اهل عزم ابد فات لها

 هبال اوان اْمِإصملاو اهل لضلا:يشان اذل [نوكتسو ملل انزعلا خف زعل اهرب انضم ناو ءابلا نين

 ا ا ل

 م يي د ا بزضتزملافاوا

 يد ا لاا مرو وعاد دس د هتدالوثسروباطدذ يي اثم

 ينص كانت والا فاته جبع ا ا ا هلبا اعاوحو تما

 0 ا ا عصف انزع! زينادغ ,دحازعوملا أجد المس نجد ا رعت

 دانك عز مثلا ل ا

 ثدسرمش

 57 وبالسرفو :كعلملا وضخ اجار لاول اوضه زازلا الخام حازم نامل ارنعرتننل :كتللاّنا ةفداضلا لاف

 رع رطنسو نسر

 د اي هزي وريتسا

 نول رطل نإ ناك مل

2 

2 
 ا
107 
 2 2م رك

 يل رند ارك

 صح اريا 12-0-8

 قف عرصأ اد املأ



 م

3 5 
 9مم 5 ماع للا نط ولخ
 2 2417 و أ يللاو راد 0

 - هاك ىدد نار صلاو م

 ل ' نبي 0
 دهاتلاا ل ادعباتو ترا انهذ ومال الا وربكبلل تفل كم يب لن 0 يلام ءظوقرلا دراما ثسلاو

 دبع عتب لكزعو جانيت تمي ءوصت,اخازمزبطن ية لاعبيراع مابا كلذ ازعانو رخو تعم ام عماًهنسم - 7 0 اوي عر اح

 4ع 0 ويوم َحمْشاَوْلسَر دل اهل اة سمبل نارك نجل ادع نال تا زعؤ مم جاز عنلملا ازيملا و عب مدل ساد

 طيبا لاش اتاالانختتم انادي خيم راب الا[ اكان جالا لمع داوريشسب
 كيالوعهج ان عرعزع أك هش الا هنا فمب توما طين لماما غل شل اداوم ىف هدر ؟ز جد
 ٍدكَدا لص شاوسَولاةلافَسن تا اا رامز يأ 6 هللالوملاهلاذمعف ٍانلكاتا عر ضورلا
 تراهلطز عج زعد انعم قرار ةلاطان نو ةويز مطنش ات اتحا مذ اهشالفكسةلاو 0 0
 + ل ا روعاوب مالثنالا همم نرد انتل تان زعمت دارس زعمت >2 مم

 التل! ماشوف امو اسال ان نطيل مند ارجع سازعاتسمالا اذه 9 ناني خجلا نين اكدت 6 44

 ادن لبق كو اقدن تالف اني ازم لادا اءئنبكم كينان اهلا هانا 0 ب 6
 5 ,لثم مش اربعد إزعاج رش ! يجز عاشبول رعد اناا شالا ل صادانهٍتعؤ ع ءاطعالاونخالازمعنملا| | 0 للا 7 2

 اراض نما هبا نفل جل عزهكتلااغإل انت هشارجع د! عرب زر فطر ع وماجنعببا ىلا رماد ىءر ىئالا
 201111 دن ن اكول رد ِلَعةداظوبا طم اكن الوان اكو ةدهإ ضعف ين كوع ]بك اذ 0 _ "د بلو و مرا |

 0 ل انت ىنين ضن انت ادت اغنيه فورت اناهش اور ةدانفؤ بال اضل اننوادحااونلب ذو خل! لطول ابرد ريدا لع عاج الا
 انت كيب ضدي ضل دالاوهبنازبزعن مشل زلانبانالافغم ب علنم م مل عاطاس تطال جزع هناا

 در

 نيك قئاسلا نا ح
 لصيف عرش مالا

 0 1 اكو رسل
 تك طخ ريا نحو

 د نرعلاو ث واع الا

 1 وك هرع لادن رحلا

0 
 صرصقت جيركو نحب
 صاروا

 رسولا لاسم مرن رع

 د اغلا ءانلا ةدايزب احا بصل ضخ ف مرت از جف لذ كا كلنا ا اننهجل اشم دعب اًءايصوس إي ماتا ظ

 ناكسرادازا املا !الثو زينل ا نعن افظل اكيلاو طاتنلا ةلشرشالااو ءابناج هاد قمل نكي لانا( لازم

 اناهمازمةوض شل امساك عرتطلاب جلا لا ركوزكلاع جلل اومل ابوك بكنج اًمضانم
 انك اانا طم ناكل لههةمننسكلا ناقض انس هي

 م اا َ هنمدشلانلا ينالوا: يدنا وملاز مل قالان تنال اب اقع ءانناكؤل العنب تب أ

 طاب "و منعم قطا ناكلاعيلتنيز عدن تيدا ايا

 3 ”لبعي ار عراب كير زعل س مسانيد از عبو مج نبدا عزعق ينيج عز كادت 3 اكَدْخَو

 الفص وزن لااا كالا ب ناداه دش نة ووشما

 م تلئمالو نلت مالو ةرتجزم و عزجال نع زاك نزومل ناك السان انت زلزمدةنعدن ناقته ذود
 106م ناسّن لانها شت خانا:لازا اع ةلج ]اخينا واتا انيزانالك

 ل انما !كموط داتا امل اطنهداج ا سو تارت رك د وو متل

 لمنال طالت عئاناننالاخش اوزان عادي تان مت هج غم ل

 راّملازعلاخالانئاايدابلاظفرانلاو الام ايران نام بلاش هبا 0 ارتعاوكتلااةرقراولاغماخت

 نِعانصلا تب ب طتدا خف يح جيب اونعطالو مبتفابا ذر زحام هجين دب ل شَع عزثايو سس اس

 ةارشتاب حا للعم اديعداوذخي نعةراتزوجزعزبجنعتسعتلا ب اتبارعيّبشب بو نع فاه رعهُت ا ظ

| 

 نطيكلا هوا تيل

 لاءان ثمل مله تابسجنع وم زعةمنجيانلا رقت داو ةكلذز الاذاف اًموبْوْسُرا هزكاو

 نجيم دايس مدي دك مزود ست ادعم

 00000 3 دقوا اطفالنا اومد اص عزسدبك
 35 ماك جدن اد دواز ان تلاع ندجامنزك سياح
 هناك اي 5 و 1 ا . 10 هم | ةنازن بانت[



 3 2 :لاعللذ غلطتي ظدوجسلاءاومصمنسا مضاف اثبج م تمتد الورش. يل نة ادب عي ازع

 (ميرطاراذ ةلز لسع بن االادلا ةلعش طجمتبلال ةومولصلطعلاهضيافولااوطغ اناقرلا |
 ارا وعيلاف:ةىفداّصل ازعرانخملا بس ل ندع بداح جوملا ةنعد انجل كد بتل لخلا
 ساق داغخلالبع :عطانرنيارعت يرغبن عت ازعر جانا زعيلشلا« ب لشلاراذ :نوك اغلا (نا

 ةيلض الف اجماغسلن امال وفا انذاوكتدن النبل م ميزا نواضنلاع انتل اسل نزعل ع شادن
 | نةخاتهع ثييوتعزبازعتعأك ساو لإ ب ننالفلزلب اهساؤوبجماتافادكذنالاف
 قاما إيلا عننا ءافزماب>ل ونمت ةش اربع ابا تم ل اؤ ضني نبع عزعت بن إ منع ليعتبإ

 ولالا ةزمجدب زعيم نلجضن زعل ل عزعيان تع الفزمنالاؤشعبل هن اةعنال ذعر كش ]

 اعنا نخالة طنلازجياذل نعت :يإَعَع تب انيلع أك :]ةزمنفالا شنت شبا لص

 كلطف هرهاشمئل الاون لعمشبا1تمونلا جوز عولثسك جاجا هلال شير ز عملائنا لبيعها
 ةلؤنشعلا طف هامش فتكا هتسو نأسف حا دهتسو ع خل وه اهل ادم او عش اص سالو دكهم

 بيبو للا ئازع اعنا نع ا تع ب يبدبترالا(ج لين عك لماء ضل ا ضة يجن عتلذ

 1مل اذال او لَك []صس اوندلاخل بما نب نعت ادن فزع ن وكت زعلان نزب
 كرجل ازجتبا زعير جالا تس اكأذ داذ اب اهني جنالو هز بلف لي تبس ف عرش ضر قدس فس مباذ

 هللبطئبال اغلاق ءدانساَص اود اطلاناذز ص اندّسفو ايزجتلشااذاؤل معن جون كل ملايمكَو كرب اولا
 ناطور ةزملقاناكهنغتسلااهتض يفزع ناؤطنا انة .يذو عيل إيه جياكنكم جنان: جب
 ةوكتلاءإذ وازع ان مهزبازعرافصلا بيجلاطزازيزمجح بلف ماعلا قراشبعضوم ساي شبوم ب

 متع نمل قاقمهزبازم نطننس انتي هزي طش اول هزل ابرساشبح مهول خصل ذر ملعرجبازعزعجضنع

 ظ21ه2*ه* 17+
 هللا ال بلش مزب اناا انخلز هل قاك ترض عن اذجلاو نبل اهنا يزعخجش الس 2: هيفا وع

 قدمو مولا الوهن ذر داتلا الاذن تلعن خناق هللا ريل علب تطخ تنينمئال مات ةفد هزت زعزع
 ةتاطلاتمس إب نصل الترا دتم اطر ككرذ زبه تالاف با دال, ضان ال انيوعدن مناع دنجاو
 دمع اناَعقحَ ابدل لزب مزعاجؤض متحد ةقل ارتب انااا تبلف عمل امانا زم

 اهلا ريغ ةوطل .ونج ولات! تاون انمهينرنعو ٍقَءزمن لاا هزمظلاورانارتل زم
 الفاعل مزمن وف امن تل ابر طلال هي تضن لاء لاقل انبؤلإ ]نات الط جما ز مور نوم از عرش

 تكريت انامل و نخيتيلا يجن دكر ايداطم يجب غفصن اظعالناذ تحن اتعب! عراتلاتلالل ابغاو
 يح حاط تاو لن اهل جرجا الا ناتطلاودالجا اصب عش يباب فكان رع ل عض اظو نجم عطعتيوعتب

 2 ١ ١ ان شحم ع
 2 || ةاطوعشو مها اقم عاذجال ةراذا ونعم يوجز مالم ءازلاوضاطلااب هراطلاعنذطهئ) ك كتوم كلمن اس وئاعا

 تمدزمتب لام من ةغخ مهتسانلالا يذلا ءافلإ(لضلا وبدلا اضرالاىئاربالاءاطاابتم ةرافل انعضنالثل او
 ةييريز د ممم ةريزلاّيس مز عيل مالا ل هلا: جز عاضالإ بصل تح ازعن اهنلا نيل رت زعراذتملا
 ل ناكدتم) نفل انشا كيل ض الو نش جاعدلغل نببزجو تهطاؤست وتساب ز ماجا ظ غار يزز :ةلشناكلونم
 عتتمبزعيانتصلا بهدي: زبك لناكو ع ونلم نه ناكونتع وتب الا انكي ئاو يدان لاذ جلع هثدا لصمشلا
 تالكولا سنو ثلا انصب جزا ةلئطلل ةمحاذع عيرالميدال اذ: هتدادبسب اعملك عل _زعشإائتلاكلذ ار جعزب
 | تلون اويلط ةلكول منو هله انبشحاول نونا ره دازغ موت اذ اوتجدخ ساتلا ار اتمنا لونج

 كعرعيدعزبا تيب هواّصلإ اكن ملا لضفت نمل باؤب از ثمان ضمن اسكس بد ثيل هوس م تسيح | أن 02-0 ءولضلا اكن زو نائل ارازنا ةرماغ مخمل 7 9و تاز +
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 اعلرإ ه ارعلاض عل

 ” ثرى ١ ايو 00

 م 2 ننشر لاذ دن
 اولا بط نم نعى درم

 ف 77 ٌيغياللا ا / كا

 0 ا
 + بلعب ماد
 اني ىرع عزت

 م , ١ م

 كدنرلاد "8 ررارربا
 2 7 115 ٠

 رعحا هارلي اذ
 الرول نم ناوعا نيرا /

 يا ناد ف رد

 7 مال اد لغرس اج

 هويات د[ عا

 نمو اليلارما جاري را

 عرس دنس
 ثواصلا الد تم الأو

 هدو
 نرسم اورد نانو

 مدس عيش و
 تاكل ةدعب

 اثر

 يرو
31 
 !ِ سك اا



 --- نووحج

 "تهل اهعنوطب! اذ انضعل افعل اف ءادهشلا ف ذو وطول نج

 2 البمشلا العر اهنكا نانن الاظ ةداهشلا زكام كلو نعمت الكاب 20و انضم او عيت

 تتلو السر ومتنإم اوس نيزلاازبالا لهل دم لشن ذا انهت! يلع انف هارب :

 نعنع ناز عضو عين اللعن عوبج نجت وع سمي انت, شل ذل ةاهن اذ متر آهن
 نلَصشناغا وك ا كامن دنهل زن عيهانن اه ئحلمباوباطافدتسلا انهرس ١ ةارجازع م.جسوتل لسنا

 0 1 ع ا اًمِخاَو لدا شاك اهيل ومارخا ْ

 زحل ءاننلاو كتلك خلا فوكلارتجل! 2
 اك ل اح م : ا

 اعلا ةمنوطفل مائل واو كداب هنزل نوال نوعي دت عمرنا درعشا تين |
 دّصلؤم ةازعرالا فرط احم زبن لالا غل هو تير وزال كنلازعشو هنود نمل نوران. ةللدج اتخيل
 ذا نادر ندا وكسضنا ونائب هن بوكت ةيركتم ان علؤنهجنؤ خلا اوال ناد

 هوين ام دلارخا ةنوكيل ان مح دز عرب اجزعوم ضانرْممَش عدا عا دجع رت رعان اوصارطعبزعةزرلا 7 ص

 متتبلط زعلانه اذا ك بزعل بانو عبلة ءانسمنؤكتنبكررؤ ب نؤام ماعم عي
 ٌدلَضلاَضاْوِلَو لام الورضبذ .:لكالاموأ تلا 0 رمل تندمي اها املا ومجؤلا

 اهنطعاةيروكسل ار عناق مؤ رذالا ل اؤرساةزن زايد انتر اكاطوضوش اهنا لاما, تول مب انج
 2 ىيؤر غلا ضال تاراككل دا: افّصلاهراّعلاداهذدازب الالب انج معن لع تدل شغب كلل نينا ما

 سمعنوزلا ملا ةر جاك ]مام ارَمانجزشبرفلامااجم هةيظع يو نبال افيو ناب ركبلارعوتنلا
 نافمئتال ول هتلاؤاوماخن الورتمم يبالي اوكص وكل اواو وكمال طنب واث عال( زمنغ صا نب ةرضمالا

 دال ملاذ غيط كتآو نيب نيرضر الاون ونت رسال للاي انامل عبس ناوجْئالاواوظملا

 مده ذل بنر فظل نيييزمالوالاننبحابالو الن :تبا ع ؟ئلط مؤ اواني منماج
 ملئ بسور ننس اهيزانغلا ذامتل غو: نعنع عسل لاش هارجذاو زعبل اثنتا لع
 امينا بضتيملو اذ لالا اونماذرتن الاجر عشب ارجو ةرانخالا لاه راالا لوم راجل اظنطداججنم
 يجاكلاو ةيدنلا عاسالا رب ربل و اًردصوتيجب ام ذا رتضلااوم اذا رعيضانمطتل ةنئرّض زب هنود ا كوش
 ير ةيباز عربا زعهتسما اكل رسل. لظلا ميلعزمطا لل انبل تو غور زل[ نيريزعالوب شل ايرتمل ادد
 طيز! تشيل ىلاغب اذمسلل ذللك بلغ رلا ازإب مونعباطإ م رشمل عدد تعبان افلا ف سف نب!

 ماهل ورم ادسوذ املا عهئدادبع د ازع انبات ازمنع |يزعي تكتل بيب أكوا يماذ ان نمدن طال

 رةداحوؤعرنوكرلن عبط عت نمل لكنا ع نتن يؤم م انإ لونج عرسفلاب دنع اذاعي تجز عمم
 هنانيناكشم ننازعناننلا:تطعزعيجا بيب نعت عأك واهم انك بنجع با نير زد جال

 وجا زعل سن عفسلا دلازعوتنلاقهر شما ماكان وبس م موف تبعا اغلافاناننبا جب
 ملت ارمِتللَم (ًءاناندَج امال ندبات دارت ن بنوا الخلا سز عل عن نجيزعةزخ دلزعد زج
 كل هزعاجح اقول مين عاملا د اهدا انما شلل ذزع ابحالا هوتميل طعام مااا دب

 ظداخلض نواح انرطس نم كتل نعول ذب ارضالاَّنااومل او كتملازعا ماني م مارح ةدبانوششل وجان

 ادا



 . اناقتك ادهنو اذد نم اه كااررن نشل كتل ظنا

 حبت ظل ف اندتجيمل امنا لَو اان: نإ زنوكتالة رش ؤال امو اله اند ةونج حادنع ئارج تش ؤ ال اناندالغلنإ

 بكرا يبت نإ ىنغلا جى حارجزم ةذؤهل قل طن كلا حان انكر اكمال الان ئيخخ كفاه
 هتيارم فز اّم اور حش اردعانج ]جوع !ىا اًبعاذاّم ناب محا الشايب دابا زم كوز شل أ

 ان( الشما اهميجذو ةرخالاثيح اضل هلاواْيتلاَجْن تلاَعلالاَت اند كدت امو لْهاٌوذوهاذاف

 نما الكثر نعا زمن ان عضم ءانوربخف اًولعاكب نشل نجعل رشح هوثخاَوثضبنمركو جحا لاش اع
 اها وناوي نانا نإ جهال ابو ءانعشلاذند اهم ءازهتل الز انمهشال اسفمااع
 2 ع رس سما وص ايوا وو ةدحل اا

 عولازمازلا خومتلاو ذليل |نبعلإب ومع هرتوةزكو هدا راوي هخدضالبلا خو مرسلا جرعلا :1ملإ ةونسلا تكلا ةومحلاورتكلاو

 كنه مرتان: تهم د ديم ا والا ادام نوكأ !ال جن نفل وا

 اقل مالا اكاه تبن علوى نا يهيج ناببال ناب شغلااهئميوظحن حا اذئملابعالا اكي وراس
 ا حض جادا دلت خاج الإدانة هلال
 هونك هزي بمنع انش ناز ارب اسد فاجم 0 ”دامضن للعامل كج
 والاهدشإت ال اثرل اير ضم زعز ابان ضنا ها زع طائش اَباَرع راّملاةئارانلادودخ ا اصالنم

 كلا كول بماي محا والحارس نوذغ دا اذا
 1 راسا موتو هر يسع تال

 عاقل الله قرانا حاطاربككلارعال انف يضم ؤعبب نيكل اذكو هتئملالا مهنا ايلف اهلها لعالم
 بلل ا بقاناترإال انفىلاطد كراج هتاولا دانت تعجن اًبششسم الافق دم الضمان كلو شاتسشلاض

 لقوم تل ران الجت لاا ةتاةزذ نضال عزو خو اال لنخس

 مالنا د هداربع هارع طنب جنب هد ارّيعز عنان رعد اوي عزع عام نبازعدبج هتف ل م انيضخل اوت

 كل فاذا ف ميلان للاخ اذان تائه ناجل ان الس اال نضا ام هيبحامتدا ل
 لافمتلا :يظملاف اذاطمنل اذدتباب هل شلال انيورتعمشا هل نس ان عال جتا ةل جلال اتنل (ؤركسملازعئقنلاو نؤرعملا

 شالا ةهظدادتع وبال الان متفدي نبات زع هزبلا بييهزعفقعل | هكسورعل ار عوتبلاوكللارطالال ناذانرغ
 فقيجرعنوربلاش بز حولا اه هتدادلفخ اهل نمو هثدا عا اههرضءزم هتداؤلخجزمز افلئوكسل از عوذل اد تقرطعملاب
 ركل ىلاك نؤلارخالانلكاون خا اذار نبت تطاول دن اكلؤنج عانت لحل انغمدل نور: يجز عنج
 ةتادلزانلا يب ور هيو وحب ويا < ركتاؤانلطاذ اميملاغهتئازم ءاقوباؤيذابلف

 م ةفورعملابا 42+ اند غفاذا تفك قيلالاغل نتن ادبعجاز عسب ال ءاءأكب

 1 :تالالا ام ان لز فن اي ضاكانا

 دلة نوكيو مش او! الشوا عنف كنا يمااذا عضيكتدلل وتشوف انف تا 00

 0 اطار كبك 1 :ااذا عتيكتلل ذنمرشكمهلافف

 ١ دضتشاجب نبيك لال لبان الامس وارسال

 :كاذاؤتل العا زيدا شنو كتل رعاه ونوح اذا امخجساَتلا لزب لانا لارجاع[ جول رع بمد نإمالا

 اداكا دكر نم نم 0 الا نوان إيل ضيم نها سعح نعش

 مصايد ةفداشلالاف بيس الخان مالو اًبحال انبنبتم وة ناسلو نيديلطب تملا

 مب ل: نخسو ذؤئالو دب رضالو لعز فر كسالي تمل خلازع عسل خناد كلل ذ ! نقع نفكر يتلا كم

 نع وفملا هج ةتاباكو تت نيطع ترسل هجوبا ور طعس و نالادوولل اذهب عزم هربا قيل اَسدا



 000 افي نازك لاهل نورنا امد جزع اجمالاو تنازل موه الدي لونا ايا
 اا كيسا رالي نيون ادخن وزعت باسط
 هيرشلإا نوجا نضج ءآيلؤ امهم اًمؤل نوما .ُوللال او نيوشخاَوَساتل اناا: لونا اك تورز اهم يغرك مهم
 زب انت طن تاهو لاذ نجار يل يرو كا جتنا ونوال لان هللا هنو كتان ون
 ضلال يئوورثاظلاذغل اخومل لاي ال الا وكي يااا ناسا ستان
 ةذوزعمزعتنلاتو ةروكد ونزل ابو لوم لوهشمإخلإ اًضع امل امها منان هن ؤاهمضوو اهعضاومننعش اذهل اذخاو

 ايا تاز وا غشن تدعكاز بالج لعل ضف درك بعنف وكوب از اهرب ان لنغؤ هَ
 ةمشدا زج الإ دمكدنج جرب اه موز امال ل رجلا اكألا اكو كؤلملا بج رطل ةنوتشتو اهلل زمتسنلما

 2 :6 وابل امالغمبللض كغزب كح ات اذينعتنض ءامعصلانحامافذع الانيردشخش ةؤتفدت ةضكعزكتا
 ملعب ف غيشإ اجزم ناماو ل ثر ةرواهعونج نبال ن نقرا شان ةؤاط وبلا خةشع لو |ةفلخ - تل اهم ملاح
 ذانعؤ هتلإزاَ نؤركتال هللا نوعي نموا ذل ةضزإرم مث لكم كالن اييزم طن ؟[]خناهشبإ لعن وماما

 ِع روحا او ةرومع حشا وسير اقذو نوعين كت لا ع ةضخلنناو ونال لضونم هللا دؤهع نور دذت نقوكت
 لكتونم ان ئلطل وتعامل ان اطدالاى نونبش افي لعنمالو نواه ؟كلزنمفالو نؤجينال لهم املا نتا

 دبل ايل الزان نمل عينلغ ان ئبدبس عرس ال اظعا نان ولف ست نموه اننا تنل زعمه ان تالذ
 كلذينلس او: 0 'نوبواشل مناف مارح ملالجءانمال امثد ب ءارلعل الع ماكل اورؤمالا :رؤمالا راعز كلذ

 لع مشار اتناك اناذفننؤلا لو :و 5 الاتش ّصواو طضاؤلازنتبل اجب رثستناو كقالنخاو نان عكي نبال

 اوتو اهيل! نول هداف لادم ناشدت كنز يطل نكي ككاو جين كيلا وردتن تعد
5-6 
 قو شعدبعْنس مبين ميدبإو ءامعّصل نات انكتفراف م هملا هوا مب انعاك ث ولازم تولازممكت هركرل هلل ةَعمطس 0
 تبن

 2 قيال ذاجوراشالا عادت ماوه ياتو مشو عتاذإ! كلما نؤكطيٌوانَس لش م لعن متن اتم
 هه ةزخاشو و د ات ار رار

 انني ب ومع ال فاو اورطوتبم اهيدرم هبات تابفضالا ختيلخ يطب ةدجلا 5

 205 تردد ل0 م ا 2 07 5
 اتهزاكام نكي نا لستلن ايكيللا انبي اندمك ض اغللاو انعزانن م امرك اتعارش انمحيربعمب نبنمؤملا للام 6

 ا د د اشغل ا لونضزماكاجلا الو نظل مف اتضانل | فرقنا
 ا ارك دج كنا فلج
 دراكولا 00000
 ملص فاو ماعلا بسس .
 دا تملومت ان او بسندددهالز لان دستهمؤلك دم دورنا لالا عااد عتماًمال
 انهو كت از عنو يدعم ن ورح إكهرخم ا لا نوع نما 2 كما وزع وطن ااكسلا لكلب اقلطبل
 مدلل دن لطلاب نب مز اونبؤم موطن مد يورعهش ال اذ اك اؤبنعّصاخ
 ٌدَجَوررعل ابطل ونيتشد امن اذذّماناكمسرباَناَلجعَت عشا ناكاكعاطض ناو شسالاو فا مادو هد
 076 م دالورل فن اكاذ اج و مز: نه ةكلذإزما !عرشلو

 رافرتمدجب م! نإ اناهل افائحماط رتاج ماطادتع ل ذع لك اة ظضاجنوتنل عاج كلا شنت نعل تم
 كير تساتل انؤعبب ضيا انتو كلل 21111110 بالقآلاو نلبس كلذ دهم |

 ْ؛ 121 لا طلخا نوكم أنبا عنم نكي ان |رمزلاهارهطالا دال البسي

 ظ ؤ

 ءادنماكالطايلانلا|



 ةمدنمزءملارم وياما ةههادبعوبالاذلاةيفلاحامزيوط معرعذذنلا سب 9 ئلازصاكذولالا
 دس ادِنعُو انعميزب لصف مزعز دلنلا سب الف فبَسو ا طوع بحاطاهاف عفر هايد طش مووكتملا

 ئ ]الحم اب انبعتلا اذزبشلو اقبلعجوشل نب هناطافراج الا تزل فم هل ةلاخل نرلكلا

 ا ذاذجنبزيجزعا سمس نب جزعدلا تمد زعاتتلا 241 ملأى ورعملاب
 كلها انكتضنااو اننا نط تالاف ةشادش لع انآ اهلا: ا

 َكَسْضن وو ره نعل >1 هع نيام سولو ع ,يلشملا لبر ظ جا
 تعش م ل ضاعص مهن ]جك تعش ال كان 111111111

 ردع عاهمن «هميصسم :كبتلعا نب فرخ دنكءلوطعين اومن عدن تكول ؤعاط اغلب

 اف معو نازل رجح سووا يافع سرا :ءعشالؤجف ةشاربعي نع

 ”دبعواناكلانمهزانج ناهز عوج بةجزعدبعزابييسزعتي '«هزباتبث اعرب اظماضجبزع

 دع ذا انعتع أكواب اب ضربوا اونا انتل لو نكيمز والنوم ظعا اجرمانا اع

 صال راذغرل قط اك ني تبن تاو هنا ةرقج وتلمس ادزعاب ا دبات ف اكتمال انوع

 7 زا نع لا يل با دوما سويا !بخيرضراكا ةحوعلهئادخكرتع

 نلمح روطغمبحب ماطخجم ع هند هللارجعؤيا خرتلاذ هللا زا اذطإ( لوم يحمس كاهل انا هتساؤنا انام!

 0 عنف ءانبعو معن نخل ذ تل انجن ضلفلا ماك تلحرو والا كرشلا ؟ةومضنور تاز اطاظخ
 شط 6-20 1 لدا هال اجلا ماطضلاو اهل ازحنع راد منيب جز عنك فلا روبل نت :م خلا نبدنأ عاتنا عظشناكأ

 5 لإ عت جلاله لقا يبوح ثلا ولف متن جرفل سو لمع ةرجناتوز تشو لا

 ةادشعدارمجرالا كراك | ور كد النو ل امجكد اؤَسن ع اكونسالا ]عل وراطنمإ از: كووططملا ْ

 فانه نهداذ تلعب رم فكم هوب يان الهال ناعما اهل, دإزا ةنينمؤالبمال الاغا

 تلا غظ كولا تهنتكلا نارا زا ناراكتاكلفم ون مول مال ان انكم اكل ايحانمزعون تلا انه |
 هارب |ععضملا حان لولا ىزعزشلتا ب 7مل ظاغمس بغل لامنوابيراّسلا ارم ال يملا ظ

 فاز اعيرضزارترانتلا بيب اكل ليدز جارك راند ع ظ

 عيان رشال تش الي ل نات هول زم ل هقن#
 و ف ١ ىسنلزععإ ل أم |ن تن نكن اكبنو طازج 2
ْ 

 ا
 0 يي ظ

 ا
 ثلا اهنعق سدي اَممنسَو هش ادهشافلشفال اول امك وضن برب نب ذ جعل خدي رقلل ا هيأ جو الت لخلف أ

 ةيرفتإباما اضنرلنفاغي راخاضلل اهل علختاذا ةنينمؤال مال اهل اف تشاد عر ان عول ازعل نعناياعأ

 يؤ العنز اذ ال 6لاجبلت ادع داع ب اخضا ضن عزا بيع نعي :.انعراكئينعا
 هللاثا نعول زجبتب ازعن انين عد اب معاج بيسي كبش انافأ

 اهنا نانا ام ير اضيع: ف ةاَناَِعِلْحَم اًضِلّرانبنمّؤلل اتاك نجما

 قونمئلامال فر اث:ةشادبع هازل الا اج دغم 1مل عل عزعمش ادبعب انعشترالا اك تتناسب

 |ةكلعةان انعبت ارعن ان نعدج ايهم بيد براجبالذ نب ة مهلا نلعلخ للا دش ا شان
 اع 2 دة ملوغج هلع لالي ياطيب تاطجا ازال هلة هز هضم

 .ةبافجتل وطرد رانج انة نتطن شا اناذررشلاب هنبافعللامةللض اريج كتل عانت اذاناف نارا
 ص

 رص ا كبلات اذال ةرايلع بارع فج نع مزبانب نابع نعني ليجزعي ١ لا تمي عوف عفن مم

 ل 7
 هبي داعب نا
 ن اكر وبلا العار ناك

 و الار عراد
 ل

 7 ا

 لسعر يدر عتسو

- 

 ) دبل



 «لعس ام لنك اهل وسر وهند براجرشللال اًفوِرْيْضْأَو هردن اذميرضتو هددت ن | دمطاش ازاخكل امله

 0 او اهتنس اللاوو رار هشب بر اجخألال اف تش ادزعن نعوم هزعقردل تتصل نغ ةزبل زعير بسماع
 « لماع اك

 آلاف انامدوالو مل ثداكرعبال +نِإَد ايلا جتبانؤ ضهر زنا الوبر هلل انو اييزبفلا از اا جزع 0
 : 0 ه5 و الانا عع امانلم

 0 ةيدعم نما بييدتعاك 000 تلاهزعماب لارا + كلا
 0 / راح خللا

 2 8 ل

 يلا 1 0 ل وسلا < ا م

 اكول ًورتنل نذل الهلال ازيت شان اكن ة لذا رضتعنل اعل: ناك تدلل زون اذن نامل انما
 هلارع ةطادنع بانا النابع كهل عدها بيرن عع كراج تااثنج
 :اهيزطإزا تميل اهي اني اهيماوالَضفالئ اةياشلةرتهشل ان رنع هلام نوه لخفزم تش الوشم ا افلافمل ا تند

 للطن رقم اج دان عل نعاني عرج كيبزعت كدب هناك كول انا اما ,سيرن الف

 'الانكتلانادنكؤالاهمل ةرئهن ويلان يزل خزم تف انو ةل فلم اعدت ازعقبجز علا مي

 مكمل :زعلشيز عكس ايتن الزعنون يعانؤلازغديعزب بيب زعقعأ كلن اناَعلو

 ةناعنمد نضسإ :عماطنخ ان وفور ل اموطكر ع تهتسومه ]نضمن طفل ام ذتنتوف لع عار ملا

 زيف ل راج ةوزتتسلا ف نكي انعاش دولار طوكي تعب ازع ديا زع انس كان ف نيت خيل
 نلف تمحن كنا عاطل نخلة نص انام نحن براغ اهشيراجنخان كوبري موق

 ناجزان منسف هذخانغسي لال اكلنكو رخل النفل! تيل عنانزاونتهمنم اطل اوما: ادَناَهدنِلاومالا

 دانكن ع حاّبَصلا اننا نررعج نعل سنيظع دعونا ليز غمز ازعل عرزإ نع ةيرلا بيب غل قرثشلا|

 تقم تلا خيو سى 0 مس الو ةل اف ءشادنعف انجل كانا! انم

 دةنفعشابتيزعنت# أك تاكاع تمل اذن اطل هوقو

 يرمز بلخير ظنز عون زعل لة ز عمن تبرعت ركل لسنا كنوع تش الوثمر
 كب دا د جورانوا ءاط ني داع نيل رم موجز ع ةرزم تمس ال ونسدز افجهن ينمو بمال الاجتماع

 ّ ااتسلا زعمت ل تركسز عالج انعلاض ازع هزيل انعفتملا © تا اذإ يثِا لعام انهزم داشلا

 والعاب قع بمب !هزجنيح اعشلذ عبس زوج ابكت لخر 2! لاهتد الضخ نْنؤاامال الاخ أ

 ظ مجريات خئودنلا | اال ممم ته هش الوسلافل فني قيال انببارعرترع وكس ازع
 1 ا اللا

 تالي لاش الجلل ة عادت نعول رعد ٌببأك سحاونل را

 | كاذلاةلانلار عطونا زعلان ةخنتازغيونيزعرافتملا كم اًجبَج انك اج نامت اندج كام بلانت

 ا لادن! هل اذا ام سخان سال ا دل ججا خال فرط ايل نمو انوش اهات احم ياض الان بنيزل تش ادعي

 الامم فل 0 ما صدا دس يهمس دس
 7 م فلق 6 : انوا

2 

1 

 ظ
ْ 



 8 ءىانخ انو دلج امام دج اؤلكاودلجاف نادل او زينإتل نعد جل انو
 ريل ابرال ابنك مدلج ف القش جتدابانادنل م انهت نؤمرب يذلا عكدلَْلافح نينا ةنئا انج انعد تشمل

 اة اةلاةيرجتروتعمش وتو د ريا هس

 دوو 1 طار اتاتذراتاواجغ لذ ظنهم زهاب اش لاح الافاضل اتسم :ىمرب يلا
 5 0م 7 لةيريتروتغش ات ابل عب هش ات ف طضات هظدجيزمب ان مككيزعمشل او هثنازمآل اكتا بكا. ءازج انعبا

 ةسداو يعم اع |... ناز لفلان اناا ةننهتدد تادف ليغ
 رع تلا امارات ردا زوالا ةعرشما مات ذل

 اذاذ 10 ل ااو ا ايي عال اييال|نتت نورك دا هل مجتروعغ

 نبت ذل انوكانل ءواهيكؤبو اهدالئ ضن علا !اق رعاة ربا وضف ىذو ناناربعلاو جفن

 داو دل الل كذإبك نزلا ذهل انلاَق نتبطوفل او نانو امانملاو كدتد لالا الاب لجو ةلماةليقرلا
 نذل راو د سوما هداستم اءاثناائلادودخب ورم و

 1 هذا 9
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 تم ابخالاف تإنال فان وشن ىاتوزال ا نلموب تف مضمدفو اهني راع قوس

 م ازعنبد سنة نانجزع عيزب دبا عملدعتبا سيب نعزي تسلا

 فاول افلاذ عش اربع !زعتراللا 20 حبس

 ءهعاس ضعت الود اةلاؤ سفر نوعي صنع نبتسم زبة هج رعق ( اًعابصسْزِإ طم وجنس
 بي 12ج زعنهمتيرحلا هس يسر

 أش مال نرسم معاجم

 0 نال دش انو اجر |
 م 3 رمال زال 7 اندنتلاةفاتوطتاوشإ

 0 لجازاكتانللذ مقر مون لكاز نتالي ع اننا عسعتا

 !اكلعازناووسس )تار اغش انابرمشا رب نبؤمعاب ةشادبعؤبال فل فرب نوم عوكل بدر ازعلبجأ

 [قُسيإسذلنل عل فاتح اذواجزلاتمعق: ]كاجو كعك البل هج دبلا يانج اهآكباكلا ةئزاوأ

 كنفونل انامل واجنلوإ اق كاجك لليلة جوملا اش ملكا يلو عمار نأ

 هزو اجل الح بيشّسطم اهتاَجِنعزم الهنا رم اهيايزمأل اذعون ير ال امال تس هش تال انة زواج نو

 قيد زوابتجماًسخناكناع ةحإعيزاكتاسلل خبل ذجزنجر لزم عاكس ةنراقجر اهههثن اتا غدت
 جلا كم ات الوز» ةمشادع ب انسنحعل غب ةزبدؤا وزع اذض ادن عن باعلا بمدزونبعنب اع انلا 0 ظ

 | اوت اك عزغلاف فنتسلإئرضادنكل نباكنانمدثكاطالطم كنإ اليل وؤل نيرا ةدالعاخكسل اولا

 ظ دس ل افف تبتتلإبمْرض اسكت لفرب منشن دكا ذاكر كئإمارلبي ل جكدجةول ولاة دعسل ةدشساباذاهل انف

 / الخ تبن عواد هللا هلل غض هادشي ئنعاددج مالوم لاف فل يالا نبك

 | 6اةنطورعنعارازعاتسا انحتءا كلذ ىتقنإ جم احمي زكا جلف !اش هش اال عندش

 |نماتحتهزم]عَلَجَاَبحئْ لك )جهات ةدابع نيد خجلا اهل اف ةشارتع هلزعملإب 5
١ 

 نجهز عيزتلزعدجا بدرعا لنجل عاين ءادهشل امير ال انْود ارجو اتحد ادور | .

 مجناذان كودك ضاذ ضب وام لاهشنب انشيلوتي ناكل ةنلعباك# تناثر حط عأ

 5 0 دخان اناكل انضم يرجي اكن الط شاد ادودجزماتلطنبال اكدويزل دا

 [مشادبع ةلزعرلا نبا مزع تانيوعتز كراش ب اماه لنادورجز مان طن وزن انشاد لعب هان اد عم يرض 7

 ل



 دسابام كا مزعمل ا اوبارخاد اذ تعدد بام 2 2 2 وج همي
 يع سساك هّرحأ شوال ماهر جمب تاناتما
 د زو ضار عير اعني أك باص مدد ترص الع تاتا:
 رهشابؤسراتلا هَل نعل طضتدو تع ارصغتب زمام اشرب ورجتولا ءاْبب بهن اصرخ انزل ا :«قتلالافيلاذ

 ابنرلا شلت اسخن نال افلا مل ع تبارعشادبعو اع حافلا ىف خوش الزعل هس زع ةتاعلا
 ابو يرلا ضخ زها هنئلااماو ضال يقي وفلاش ؤيورنول اره هج انتل لاما زرحالا ةتلثو

 كرافت بلع تباكو .دجعل اذةزعنبانع ءانكل نعي طعنإبكل اير عب تازعر نعت اجداتلإو دول او
 يمت غلاف ادع رع اتلا صيزعاظفزباز عد نعت نازل اديؤمزككييزم انزل تكاذا عملا
 اهرعنع اي وكلا املا دار عر جا زعؤتعل رباع 200 نلرطلا اف زنالتوباب شوب منال
 | قاتل انفانشيزازع مسايا انف ة بعل انيتراولا :جالاف مسارب ها عن انسب هداربعزعنامع
 انشد قرا ولاة نيفدام الك نيبداكدثبإب اونا ل كما اناو نيبذ اكمل امن كد اين متن! اول النام اهئ لك

 0700 ل
 ا(دائلتلا [جزسفتلاقرملانيزنل انووزْنلا تيل اون ن او ناختل وارتلادساف نوزع ةنغقا

 ا عع يلا لط هيدارتلا ومع شاق ايرون 0س عمال
 انيك كب م !وعاذإ 000000 اويل ديلا سارا

 | غسرالو ةومسنُو هزم ] جو عمد !عنّصر ان انعام راظنلافدص ب نيرل اكلّهو دك اوين ان ارلاو

 ثاماعتلاب نمار ااايرلل اغفمك» اجد. ١ كر اع[: لعن عب غبرتع

 |ةدالف سال ابا نءمزحض لايران اناا نكت يرساتا
 3 1 طتلثلا <رةيال اطفقن انلالّهإل جلخ زامل افف هوب هفخافرببلا:ةرَمعجْع بابن انومشاكو فنا

 اهجتن شبا طون نا اهلاذ ب ولف انزل ليك مكب اا نبنئل امال فلا عساس عَ !َرعلالمْف اس نعت سعتا

 مجابكا هب ماابانعاشم هبل مباني طبل لاا جتك ولالا نجقن طول نعت يدل تاق
 ناجل وناجح اذا يت ادت ةاؤ مافكرت ةراشا نورا رغبتك
 اي ذعداثعز يشل عانس أكو نينجا تالايزدذإ :لااودماهنهزعزب اكافج امافجتزشلخي طول لعلك
 ا انجز زا خطو ةلاط وسلا بانو ربا لما غيلكبال نال تفاديا زعقكزع
 ب مخاد ؤعملاظد م ءازعلكاف مربع نم اين ل ضال عشل خذا :اذ العشار ضعت شان اف جنات تا
 دما قفاز نانا دنانغلا ذانتلا وبل لإ ئرأو ايتلازماطدلا لعنلا اهلج
 5 ةرلطع نش رفا عم مداخن مهاب تعلم انوع ظكمعساكمما ةعولااكمزةتتلا ءاتلاء ذاته لذعم

 0 ا ل دااتبن نة نلت لارج غالب! نيالج نا تشات
 قطط علب عنج الب اسم خال ابتلا عيبوزغفلاشروباةلاءلادهل شا[. اند ىف اما: كلو دم

 ساكنه لعض زجل ننام فان طلبة: ؛ازمطدا ارض الل
 الضال ان تلانم يمتاز نالخابوث ٌبساب ضرار طونكذ دل دل نينا دغبتص ناجالاو

 ةريدوتملانرملا ل 7 حلا عوازم اهلع ناو انززعلا غاز اهلهم ونش: نماهبجي

 0 ببانعر و متكرر الون للطن اوبل حم يورك مش اولد دعص
 كال هللا 0 اا تللاح نلانعلفم

 1 ١١ يى 2

 0100 دصهلو |
 هد طيرل مرا

 ا ضا:

 ترم سك
 يدعم ١

 ماع ١



 ل 56

 اد ا هال 1: يكدر

 اولي رتل ا

 [رباب ان اكرم يهل ا قنا دين اكل ان اجالل وجيز موو جونا اللاش هناا بكا اضيف تل اذوهسسبأ
 اكمل ززبال تش اكل لاةدنبلاداؤر غش اناقنامإلا حوردنم ينال نانا ؟ةزمج وبلا: لاةنيععالما
 | ةلوج ةياناك هاون جؤبالةزمىهحطاتلا وب هون مؤموم كرتين مح راشلا يرشد هزم بق هعنن
 حسرات ان اذاغمزملب ل انمنجا م ماده ا |ًةذيت نان الازم. زينل َمَكشلف نايل هور شر انازلانناذا
 ز”اراجخ | كتل اكة نإ دخلا مشد دركتفم انس وزمكلا تاما اجكو تصل اذم تتش ماسي ناعإالا

 | ”انانخاصتبز عدو نعي ةزبازعبتانعلع طاولل أمر حم |يلاطشاءاتنإنمنغسلات اتلاف
 (تازحاَتَح اء لنوزلو ربت اهم مالا ىلاطهتدإتا جيلا ةيزعزم مظعاربتل اش لوسط ل ف ةشادعبا

 تقال ءاس بالا موب امج ءآج امالغ ص اجزم مسدس اول سلا غل اف مش اربع زعير دخل زعل! اك
 القي نبنخبح فن ير ملاناكسلذإ زسلارغ كذابه ال نتمنا قجاتعاق سم
 ب انهزم الو انلطن ىلا ةرنخاغبط اهبل اهنا ةجن نعل اهو مولا انمزمششلا سن بجنج
 | .زمككاوهيئرل اريل :ئداططاوللا ةنوسٌوإلمال اهل اف عش ادبع لعد سرال اج تهل ط غار ضل عاش جف
 : أ نينخل نين اظن اال لطحن يدان الاتي افون يجف جزع ا نية يعز حا طيرك عل هس كيد
 لعن إن رعطتر لع, ت ازنعرت جلا زجدم دا[ تين ع لما )زا اج : رمكلادلاذ لانو تل زعم اعمل

 نحو مؤ اياريلب تال افتنبمامنةزهنجازءاط كه تام اخ انلانتونانلكت طوال 11# ءاط صعبت
 اةمضين| ما للزكامرنلعاؤباكمم عين إم لبلطؤلكرد اؤمن ور عاف مخ بازيلا اذن امئل شب انمم
 ةقهنبانكذ يزخال ةدسنبقهمزع ةيرلازعفت م كتي ملاناذكذومهعس ذه اقذن افون
 مة خدش زمن كبش لطلاب ميلظ هد إم لن مزه :مجازمطول مناكل اذ لجبل عزعشج هز عوذ عزب ا

 موصل اطفنولهب عون نرخ ئجر اذااهناكو هداني رتب الز رلفمهشلخ اشنإ طعن مجاب اجزم لدا ارجرخ اذامما
 انرزغ لدار الاه ن اضل ازمنئوكنا رس ا مالعوص اذ ءذدتون اناني كلا اذهدّص زال اذيضعب
 لو خلاه للاطف نلب لهو: اناكلاطختللام.للافف حان ناك ستان ناعما مطجاف تيس نم

 نصا ولالا اوم زينه وه لعبنا ارباع الفانر تمن ل مغر و ل جلاس مخل 0ك
 * ةءاعنفرصراًولبصْغرضِجب ممتلئ لإ ل ابتلا كا ؤجض ورب اووسو نوط اله قرتن ميد مالخإ ل ضاغ
 صان ذل ينلاو طا كحاش دلو اتاتلةناهنل ال عاؤل دزه ءانذ اذكز:هثانل منعك ؤ حز واشد
 ةخنناةعموجيرتبلب قم عيموتد مؤلم اظبسلل ذك للذات دفنة لؤ ضب مضت  ةوكلا يس تال ليغ ة| تل تضف
 نبالافهجوهد طواف بف امزلع نانا غقن لذ نادل ع اكتمم)ئر ج شان خام هلع كاتلخ آغنلإ[نلا
 ظ تباينت فلول هاف انركدتس غلييزلوال اة. ئبقملا نه جركل اندهتسانلنمراانااول ا ظعتل خانت اهان دبي
 ولجان كتل 1خلاف اعسس رنا اندبتساازرسااًولاظف مدل جرجيس ايون! هلل اورتن كه اها
 قع خو دولا انكر خ زعل ىجل دخان لانا وللا مال طالتخالا هله نبش غران
 ظ ضخم :حاقموجلاذئاؤلا يصل سنب ع اتلا طوال اف اول اًورطْوإإ لا نال نه ذنا اتي ذوب زمان وطغبب

 ب[ اولانضاسنماوم نابل ييرطل سور وتب ناةلج اكسو يحل جدا الحا ثياضا لج
 || - لعملك تنئال ها اضن عبلاف يابس لج جزمنخاةر بإب يق مالظلا خش بمال ناكواهطسو غرر
 :كرم اول هوض ف نصطفنالف ضوه انض اناغةثاختدف ايل !!اول اف طئا لن ةنايلضل لا اوظننا الخ ايو
 لربك ايبا لما ؤض انور مون ومن بيض ا تاؤل ذل افون خ جرم ظفاغلاة نبش اناطغاةاكحاذنخ
 لَماوْض ولانه اشيل اذومتهوجد اعبي ضن ا ططبزم اكل تلت اولَصْزل كي لسان |ليجل لاظن اطولاوَطَم
 | ةعاتلافونخانلاةعدججاح انوا اننا لخلاف لانهزش انزاانمااولاف رومان يلج انامل !انشاكنشمملا



 00 ستااس احارغر كاز اكل يابا ارسل مدعومت ا طولا اول اننمنج يلبي ناناخ

 ناك قابنشدك 00 واذا :ون؟يىتاؤالوم شح كس دارك م وو واخ كيما

 ا 0 فلام ئاعيرت كاياول يزد يدل زهره انو عتيغش الانغ نذياف ممل جرجتم
 لجون نكنتت ما 4 منان مر تع لا ل اهلاوعب نجت عتال اهيل دف عام
 را لا انا كلب ضان .افك نمو لخناكاإ لطالب
 ولا نهاش مصل اذافدرز عساس الط نبطشبلا 5 1 ما يح رعب 2

 اين ازعدبمنبازعقعأ انضَنباَنِعَتاَنْعِلَع منح لف ةزخ انما اهنلازمادبجناستب تهد

 لها ام اكبملترُص طداله او كالن بيز اخس هلل اتا ف مدن اهب دارو اجبت ن عدو هند انزع
 ناكوضسان | كادخا ءآل وم مدنعالل انف دن د ماتو فرط ليل التف نوطشب مو ءممزباب ابار

 متمداد ضركفربلالَسن لها اتم فبانئرتضم ل ةمولاءغ .: ضن | اح انيس 0
 اا

 قلم زتلالضاخ ولان زثجاذ ان مب هل اظل اكو ماهذا رعمش الاذان ئنت يؤ امفبومعبذ كمل

 الل افنونلث اهنهناكافل اذالل نوت اهني ناكر اذل اذ ةلئرئجلانضوكلظهانتمئالزم اان: ناكئا فلا
 الك افرحا ل ا ل ا مل
 3 الفا ال ةطتنتسال ناو تيران ماكنا الضامن: طخازغاولاناسؤل حا غلاف
 9/5 بلعاوَل ف رطل! رول ءعارز وهو اطول اون ان طؤل معو انلد اج يور عش الوهم هدألا
 انو عل مهننف فاخاوشستد مهد ضاع خاؤلاظخلزنلا ل اطفتت ب اتجر خبيب اثم لع نتح ::حدعم ئاراتنن
 ةربخلاةهتداؤل غم ايش نخ اننا اذن ميلا نضنلاف ضع اناق مز جئانشنم ئشخال ا ميلع لا
 ضر اولَج مارس نوال انفصل انما محال تعمم ةحاؤ همز جل انا لمعلم غلعر مت :ئئميِلَع جال

 ظدمت:دلاذلا هنهل ترجل اًمفهد ؤلجزماراخ توناتل كبل اننمعلانّصنلا تراس إي لب الذمم ناننث نمير

 طلق اغلا تلت ذل سوس طتسل اذ زمالعسض نح ايه ناري ذا جملا دات رز تمل وح تماؤلخدد

 افا واخنبل بالا اذا ذمه مزمن تملا اً كباكاط مط هنعدلاض ميل انبز خبال ل اذا نجح ندعم
 ا ا ا ا ول
 خلا ظبنر نركز اذا ةةكب نال غل اغير ان اننا ئييزمشلن ايؤانلامىتلعشل اول ظلال ١
 َّ :انلع رج وها اولد نلف نولي نعد اول !الاذهل عرج عاضدتبلا اًولحونخ ىئاكل اف ذ :2الشول

 ا رساةتلبلا الس اتإ اجمل ترانا انف كير ءاذانت سبعا انَسْظَعِوَر .يررحمس !) و وهو م هبغا انيصننموع

 ل اةتيرط متصلارتملا عل اهدعوم نال اجل الام ركالط واج انا جة نمل زم سف اضاب
 دلل ا : 2 ا دج اهلا اق نات كا تمن مدوم

 0 راي جزم ةراجتبدا ازجزملتقانبئطماقافسل خبل عللمم
 ندهتن اود انضنبا ذه رعتكملا) رازشلا قنابل از نتربانلا هته تومضعرتحا جف ارض زل ةيفيزخا حاكتلا
 امال بنز موج اناظنلا هن هزماةسبنو عكسبل ]جدأ تضم هرج يروا زب: نكومم عر ]ريب
 زرت لااول انذازتنا هل انمي نايم ءابيلط ممن ةفاشلاوادؤنةزبدو ذل اف ننس لغلال

 | عاهبكك ابره تكسو لان اطؤل دس ملم هش يحن الغلا ءاكوتمل انماؤبل اطهتاك ةرلاض بؤ ةنعلاناق
 نكي انريعزعزكنلا ا

 يطق الا معي فرغت
 1 كارلا تركنا !نالاد
 رس عوز وا

 د ب

 او اسا سيل
 0 اور نصا



 ْش

“انمجش ! بيوتنا طاؤا اطعزّصعش ازعل اظل فديتج نيملاظل نميهاطو كيتدنع نمو فطن مل ةجبزم
 | 

 | متشالومس لاهل ان ةشادتع مهارجع داعب رولا مزج وج نبل نعي نعت »دعا هازبإلو كرس ن وكب ةراما

 0 0 دا اوركألا تهد |لوسدلاخ لاف تشد دبع ا عْضرالا و خلا هاج هديجو
 0 اطمن زمن كمازمدلا جبل هشد الص الوئسدل اذ اف شادن عزز | نعبتز نذل طجزج نجني ةيجزع

 ْ يستمد اعنلا الك#ءالكلتل اناكاذا# ”نينموالب إل هلاف تشد اربع ازعيترالا بيد تادخم

 |ةعاتستال جراب ةريماد عرطلاو اطينشلا را اويرا ايس مرو خنداكو هوجرافو :لداكتاك كبف دفن ميكيداتتل

 دال ارمو كده ةضاعتعنا لانكا, لالا دا يطجرعت تر جزع اقمتتل نعم لعرعبا:عاعاح

؟مج نس الل [هكرر بذا اؤحتدت 000 دراي ذا ٍةَتا اس ِنرلَوادَحا ءالْيلا انضمت لنه جلل اف
 

 900 1 عسل اًيوكتمز اكل امّيلازمض كنت لاذزملل اهرشلبال

 | دانيا عقرشنلف لاموني وزتيكاق ظداقمإ معا اننامعدسمبْش هور كنيزل انس نب سبا غلب

 0 | كتطمعاممنغشاتلانبتضدالا مم اهولفيتهمإت نّه انافل اف ءاْيعَمءاطهلد َجيصَو مدس نباذم عبزره

 ثفخيل اطيلإئّدلاَو ذامملا 6 حافابسلا [عئارضا ممسذح جن هَمفدءنفنم نعل

 1 دق مم م اكراتلا اهيِلَع دربىغل اهو ةددؤم جدر اؤملاو تاكريلا

 دة فكتب وكسماةيالاظ تولت فم انهزضلا ناكتلا انيزاكءاشزام متهالضا فيما ا. ةنبنمءلز بسال ةلاف

 ونجا تبا عا قلنا (أسل راسم اناا طدج اناا اذ ةقكذتغ

 ود ازعز هجين حلادنعم ضال: كلجز عزب ةيجزع تلاع سلا تي مو

 فاللاهنونتإمور انلائلاناشنل امن اهتعنلاكءانتلالاؤئازمنيهتشتملا عمت عمها نعللاف تشادتع د ازع

 لان تلتلع هيوم زلة ءشارجع رع حارتمل از عتش الا رعد ا اضم يضع زك
 | ذاش اوت نب

 وسلا اج اضنمرت محا يللا انه متن ؛االاشف بد ةكيورن امل انا هللا عذاف ءالب كلا

 وص انين نابتملا تلك زد ةنووينم اظاورك اهيجن !عيشجل والعم

 م اع مند |لاذ قع محي ازعو نعت ازعتين ايكو زعيسسن نه زعنوزلازع

 دس بع الب ادؤرتسن ةإسانلاوعبب ببال ذ اه نلف مش ادبعر الث لف هثبدنق نكي

 ميار علرششن الفل ثمان نيرا |اغز ذ إخاذا لف لح في زءاغلاف تلف هاعباب رع تغفل انالذف

 ةةةش ادني ازعاب اطماضتسيزعاابتازبازعرجا كرش !:موهرتلؤ فالف ام مةِلَجر تمم اعرد ثنو

 ليعمل أكد انس زي نكرلو تح رز من نكطع شكل اًميزم كيس ووو اكام

 نمل انبوكنم ءالنل اه ن وبس نونزل !ءالوتم عرش ادعو النملخل اذر اع نر و ضس | زعدبج نبا نعن )مع ءقجنع

 كوك دي وجيم تيدي هيساجا يد امم !ثبب اكن ان وبعتبسانل عن

 ىسوؤمزعو جو نتسحازعرجازعفتعلا ةنللاكلز نؤبلطنكاكنؤ جهل نورتيني كمصغاخك اه هامج

 لانة نلجلل ايل مدكنعو ةشاربعرارنعدنإلاةييز نس عيبا زن معانا عع كيرعينرب نع عل عير نع رشعا

 ةضتلكح دهنلع ب اربع نت مكم لال نانان جف ليف هسا نع باز اال الحان

 تعاسة : اًندزجؤثافءارلب زن اذا اعف رن اكن لربع شد ارجع ارجل ظفر

 ٌدَساَءاغعْئلطخ اكوزجبن شافك لندن نلت علال اًهوَعلافغف شباب ايكححسسسم

 عصا | عصا غزولا لش ءوعبلا غل عت قم العض نر ارج يطع تل جورب هامل! نعني شو ينص مانّسل امير طهمبتلا نوخو



 انهت لكشابسؤب جوالات 1 هش ارهعولا 1 سي كتل ان سوري | تح يئس ؤ مزعج 9 ناًمنكَسو غزولا
 ا
 ا

 دل ١
 انانربسلااسمزعنوفنلارغا يحز :ءا ماجيت رج زكا زج فلا 9 1 مأتم هزم وحش تان سف ىهلخ ظ

 اهلا اهض مان يلا. تاتا وزكريا شابان |

 | اذيزكدوم غيل ّسلاو ملحن اكامو منك بسام ثيل با طا دف عمن اكل ئ اذن ا نضع اك اسك مد انتل | ءانتل إن اولا

 نتا :لماونلاتي اذربجن صن زعل :يلع زعم اعتب حازعو علا أك ايران اطول اي هدد |

 دعاطر تي زعالو به الد نوبين] ع وزعش ال ؤم شدارثع ابابَدل اذ امل: لوم اههعمو لغرف اطيز فر تمل هد اربع )عا نذادشا

 ااةنهزمكحانئاؤلل ميؤاوللا[صنونخ ال اضكيبيزناج لس مدحت لانمالابيرص اجريت امائإر زي زهد ات اذ هاما ابان اضاننع
 انهرم هدر سؤ درا نصفاذجا ةنلخ داود ال زمزلو شوران مخ اذييضتخكراةزمدا نطو دبا ارم جلف دما موب ناكاذانا ارث ادح
 أ يلي ناكني اان جلاد ايييوعن سان ميرهان نمل اتاؤلملا اهتباراتل انيس
 داك لاو اعنف ا نزلنا لنا فاشل اجلال الاانا كانط

 دعباونعت اكل اذل ان او تهز عيل ا بزب عنا عن يوعز تباع الجزع زع يتعب وغلش ئااثسالا تحلو ءانكرانعباش

 طم هنت نيوز عي دواسات كج انك جمع

 اًَكاؤامَدرانمنانخ للك الق ووراةنمناجاث ران منافاطن |( يلعب نم طلغف اهيل ال اكل ور نمل ح قع امْيِلَعر املأ

 00 ا هب بيعمل
 ,ءاؤاةكتللاةىلاشوكرابنشس اانا بكل يا فازم حزب تجر نمل مور كلا ديكإ لان ئملَساي وملح ايد كنه اك
 1 ا زنا ياي يرق عرقا كتل ولا اوين نعل مايكل وايل "بم انا اي ونعلا

 5 ”ةيطهالؤستل 00 را ويصر بيا ءاجاماتنم

 واحتل علال ؤلاز موت شن لاش اضل قاتنل /زمل اهيل تاهتبدنل اصل َسقلا
 ١ الاف اة سماك اهاقس تلال ل االظش ادبع در عب اناس عدت نمسا يز باتا با

 زشالااة مداخل ركل انس ع ال ةوتيتبل غارت هل ز بج هلزعدبج مواطن لازع نسل بسد نع دبع

 دوب بد نعي لع نو اي طيتمْجفَورل جةرتملاءاّصلا فخ نسما ل أب ١ براطنلو جينر انزاذاك
 تيب دانا جلا اهتاض دنت كلا نا جام اند دلج ياذا او ايار ار ترد عشار تعب انع

 انواذاىلاظ شال طن رطل يدار 00

 نزايل زعلان امه يد لشم) < ةادعش ادع هازع «تلتلازعزبسلا مدقق انغام افذنبلا امو تافزئشلاو خشلا

 0 عد وبن عمدانساب تاسع ديان رع سبشل

 تمن نب نمو اء هاتان لات عبتفا ل ٍ زعةرانز نعضوب اسي ةرالن

 ةجئبو املج نحل بسمبد لت ادعزمجج د ازرع ةرادنز ع كرمك عب نىبوهزعالاظعز عزب بمد نعي ازعوتعلا

 ةقاوذتقب نزولا عبو تحةفلاف ْن | مهنا :امهزجايطخي تلو دانا كلا زن دامئلطن شجعت ةنإٌرس

 ظبي يماع ص وزعت ل تانبتصنعوب تابعت بد ىاكلاف ملثم انس اكو ثول عنكم

 الاف اهتالرو ادلَد النخل نامدلؤعل انس اطل وسلة تلو الن كلي تو لسن اذ ةماعلا نب تل عزم هازع

 ابدي اهملتنلنم اال امد حز اهناك د امهلظعت نال تساهدل و دلال اال كليف تنزه تاع ل طازعيشل اسد

 1 اسال ويا اضفلا عاتي يلوض تجب |زعرتشنبةيعزعماطنوضدازعزبتسلا يمد مازولا زعزع

 | ةواه ما ةنانآلا مقاطع نعمان قنوذ ج٠: :زادأؤكتلاوركبلاجر وفض جازي ني ذدةامان ل كناذشلاك تتلف

 9 010 عا هيا دج يس يدع



 لعد ىاللا: الضال خإ نال دز ةلازعز ابل ادتعاب اكلاَسل افدعاذر اين علاضزعزبتحلا بيد نعد ا
 انين عم يقين عدس 3 حللمز معرب | نعد ازبتع بيدنا كمي خل ذم سرب الل ان اههطخرب قام تنافا انني نزع

 اذاهز مخالف اكاذإ لل ةجدلا لان هض سنان اذا ايف يومْعاجر من اربح وجلال وز اذان ارت ل ع هش ادع جزع نب

 مالتيربلعشادههوازعنانتن ب شادنعنعفجينبةينعزل اني عربي ي وضم زمن: قفادتلجنتسل انف ا جاشل اذ

 ببدلة اذه فكل جابه انبات اجلرطلا نق اوعفجنب مناك هصخحنب ةعدبفخ نا كير ثم
 ازيد اههجربو ةامؤشلا وشاي ضيا تثمن اكل اذ ل جيلع اربع ار عنتيل ادع زعناوغتيزيعىؤلؤلل رعرافّصلا

 أضأ :امتلج كلارك جاو لامرلب خلاك خشن ل اير تلم ل عش ارجع ديزعد اين ن هتلادنعزعتع هانا رعينع بمد متل غ
 اط اند: 02 ءننواعاو 8 بع ط ١ اح . 9 3 .٠ ائن . نالت مك .بازعرساتعلازعدجلا 2 دان نو

 ب 1 0 : 0
 كي لاهطخ بلع شاادنعب رات +زز عزا زعرموب تانكي هل دنضلا نا يتلو
 قمزاواانهؤمن ال انهت عش ادبعؤباعلل نكن اندلجوزفوكل جر تهب لعاب ناار كةددالجتلو داع شالك

١ 

 كأا هئاف مانا كر ل علْفَسنبة بز عينيعزبا بيد ضن يلو زدؤي واب ضال زعش تت ااه خاب نم اً نك لوا اهنمنكيذل
 بهَونبَسَح ين عتبات عزم جو ازعرج اب ةه بسير جا لَعنازوهل اهل اهيطزلو يل شارجر اجله لج نعل يقبل عادلا

 تاع لعمل قانا اظن ةلل ابيك ةرلاهبش لجدار اظ دب لمار اجل قرم بلطقيلع العتابا نمججنع
 اانا ذا مكمطضما لمقر! قلها ل نون نابض اثم التبلدي ردع دلل ذات اخ
 ام إى يلا طوم زمني! فاه انام نمسض يظن ا ذو نزطلا قمل ىف سو شل مابطل ئه نحو هتقرنبلاقراكتا

 للمءاطدع نع هيزمهلنلا ين عدلانهنأ علان عبع لزب عن ا بيب هلم ةاذن انعنطلاقحبب فر خادن وخان
 ةدبلور علم ةلحاتذ عن ئالما خل ازمتجنيمشادبع ارو ثم ناز لاوع امد للم دبله ذا سا اذان

 ذيتهزوكتلازعؤ نما ازعديعزب ا بد + شع نناذا الا زوزنلاقحنئكتالع جب له نازل لا ثط عت ااهم نجيم

 ناداني اكرانبل اكمال رن دونها ةارخإان زبلعل ازعل ابر تيتب ل عوج انك كن ان يحتال هلع شاب زعبتبا ع

 اذضأ| يي تعدم عي ازبقيغ كيد وتجفيف اهق لهاا اهب نريد تاق ننام ةرلس نام هلج فاك اكرام
 اننا جت علا نامي يانا لعامانم عامي ذل نطل ةببلو اقل هز تيل عزم ان عين عالق رع دلا
 | توك كازكت جانت ناذبدومتبل اوني طنل اقرنمالا نكال اكول اويل ]بلع اذ رح ةل شكو رح طل زجارجخنافدنماذ ادن لضؤا
 | كعيدجت ضاق عيدان ةداجلا نا ياض الانةبنةنلاخلا كيك ةحاطودماؤان ظنوا ؤهجبةذنانعتغاقح
 ؟تدلعالاوزيخجال اهدشبل از مدنالبو انل اك اسخن كيل قكاذا ميل عرطَسْواَءاذل اسد سالما اعنا درجؤعهدنع نكاذا ام

 قاثطثملع نانا لات يبلع هش ازعوبل غل رج از عراع و ازعز ب بيد نعال أكك هبشدل نع تلا

 د! اطعام هربت ادع ضال رتاج ازع مب بهز عن اونمص هين عيجازعقيع أك كاتعتلتدلج ذا ذرب )لا ةلنش
 ادخل ثبزعته 5 ديازهزع كلا نعانطعنيبد شالو ز لع نأ ب شالا اًلاخزباحششج نعوذ هتك
 قانكذتحاذ ربا ننال اظنرلاف كات مدياؤلا ءوبلا ذنب ل خلا ز جلال هوتي دعمت جب رعي دان علع سود قع دلتا

 ا انساه للك ميلان سارا ديلا مؤب يش ون ايز هنادي اذتجئلص اف تانك
 م ماش

 م



 5 رسل ركاب مترا اهو طنح يضف منماكح ا عيطف ملتي ذل اذني كح انهو يتعا

 ٌعترٍمِلو دودج: تخلع | ةدحاؤ ذيتخ ةرزهن سخر تحل ابار سعر لل اضل طف زم ساتل ابوي تفف مرج سمانا ذو لما

 مانت اكر ضريح الاقحار ذرعجزغ مذ اكهلو ام الت بلعن نول بشان اظفوخ الاربش اهم

 انتلبتغاف نجر دن عوق المد وبر يقل اتا ةغاضت» هانيضدتف ميال [تاورلغلا ةحزمكتجيرنف كااشلا انما
 0000 مسد :سواشلاقلطاولاةنالاش االسم جنش ب الخ ايس ع ضخ الاذرناأل الرع انف ددذا

 لافتا نونة دهس هلا ف بكم اب هاك نمط لجبل نمنونجتراتلا 5 هاا زف ذك لفل

 لزم ات و كأي اهنع حبان هاو كبلات لان تس هلق
 ةرنعن وكمال تخ اطاطتنمالاورثرتسلا هذعو انوه انالتنازع تتلق زب باشلا تي نراقب خيازعاونتمعن أبل

 انما فهن ملم لما دنع تاك اخشلف قدتجس كل اظف انه التسارع شما قتع اكن افشلف ((شلازج نان دنع اكتل اذاخارعنل اخ

 لاف نضال يقرب ل جلا دبات ط ع ادن انعوكك نت عودا ب صحو مزطدنلتلا بيم أ كهنع غانلإداطعتم
 ةذجونبّكلال اظضلاذز تزعج تلبا لك هشاارجعابادشايل نيج عزموب بيز عكجيا نقع كك هرنعؤاذلا نال كاذاغا
 ( الدله ندانتبب وح كتب كا ا ذظذاةز فز هيبتا رن ابا دفاتر د عرضوب تيب نعكيينل زعلك بشان
 لان رئانلا ئتبالَعدلاذ 0١غ اش ئنملا هلل اك تلم اذ انس الا بتم امارعنل اظن اف نصلح ريداخل ال يوكل بخل ر.ع

 لسد عزا غاز عزدوب بي نخاع |كيككمنال تطعسلن تيا اًماَكقدصال الاف طماطت نكن ع ذتاخشل

 يلا نمل ويحي عش ان باسشع ل ختيجزعيز ]تلا زعيسالا بير أكبباةيلع ذا هلا دنع وكاس نوكال

 لن ةللنراغازعتمالا نية زمني نعدبعن بي نعتعأ ككل تشات اق هللا عمل تن انبوكن اال اجي اميِلَجرَسل

 2 اهسناكرافسلف اةشلف جب زب 6 لج امذا ل اةح ير ضبل اف اياها باطاع نطل ١ هلم امام نع تنس اربع ب اسلاَس

 ُنلَعَد 0 ل يلا هوبا او يووم

 زمالة اكل انس انئءكاله لخلق ف نبل انعم عج اباثلاتيلاذ قيم زعموا سمي قيخزع طن ازعنبتل سيب

 ل3 صحا اذافرلوغ فرت لع ش ادعو انعم لزعيزموب ٌتميدابخألا طف اونبلاع جقزنملا ٍلعاتهرنم النا نأ

 11 وسو واوان كي انج لجن وتحول وول رزكم اا

 متع عججوازعرب جنز منان عنانسنب تدادبع ص نعناوهتسزعن اغلا يد يو سل كوب

 ءانج نجزم رع دلل عرب ان قبرع تيكن وم ضيأك بجلد ضمان اكزمز ثلا اي نعذغ افلا اع

 يوي يل! نع ارز ناراغزكل لتفخؤشملب الخردة ذياب بنام اطل ةر تتجاوز ازع ١

 دب عتبات علع بمب ه8 جيئادع سبوت بلعلاذنكيلاذ نزفانيل الج الوهج طللؤ ابيؤ :ح ل شادو قبلا جرن عد || ادع

 ظ2”»ه ا افلافربزب نب بعز عد احن نمجلا ؤ

 ناني اوال تضج ضد هامان دا زلة ول ىلا
 ةمسسيسسس

 نيَص نب ةيزعتم (هنإرلف الِخادزكإ ل ف اهثوح دلل ايف اهيل ؟ر تاكله الخاذلاز امر ضالاَاهنزيما ل ضا نيا |

| 

 ل

 ا

 اع أك هجر ارض او شناذ اذال ف اًمصحمن اكاذايرمل انذاذ ذاك[ ملاذ للا املا فمه ن بسحب يجز عدخ ازبدع يب

 كبصجؤلجبم رحلا جوزطبدب ماا العش اربع إرجع اتعب اننيازعجات بيري زءاًئبم د بيدزعتعد

 قابل مدكولمللازغمجع )تاتا ع هش ادعو ل ذل افشل شل ازعنسصلا تمد نجس اًمدج ندمان اذب جت لع ميد الل اظغل اه مل شحاذ
 ا 1 1 ووو سس تاما هعمل
 ١ : كالا زعرنل اسيل اهرب تبلل جز منجي ازعيةزعندشلا سكي بدو نبل ان :نلطنلاو نإ هلام مونهتف انتم توتا
 لقا! 1 اا يصمم موسعا تانيه

 قاَقاننهدن ارب لتكمل د15 كول انا امةدلراا دجلة لق الج نئينعيل افقد غباتلارابخالا فاما لذ نؤمن اج قرم |



١ 

 صحا ارسم 5
 1 هيما

 قد يتلا عنب بنل هنآ تيلي اهبكنزغ كانا ةنلطن ين اهنا ةلخ اعد تا
 ان | هلع شارب عبا:عول ل ارعدا نعت عوانبازعل ا بيد لعق يعكذنلثلا نسل نحف هاش بان
 اً اتش نبتحذجواناٌر يي نعوطازعمم ا تبذععو بجبال عأك زجكل مز دارميات شئنا حلاتحلان

 يكل هم يو جازمالاك عزاب الدو هنزل د هش تح ع طم نبال. حازب لعن بنما مال اغل لجل عتج
 3 ا مما

 ّط اكل نضل دجزعنإتسلا بي اهسماب اءادنا نانا نقلا عونا لاجمل رتل طش لَمَشارَبِعي اعبِص
 اص منا تطول ارجعؤبال غل ص هلزجضانس عزب بيب نعكينازءومأك كدا زذإ زلم ليا لغ شار درع
 نك يفر نبيع نعل ةسزعةتس ودكم هرج ايي لاو جلا كعايل دز ترس اميلي نام كلما
 ةالب | | ”ججتلخز نار غدا جعتمخجناتل احل وتود حض اهنع دار نجمات ذا يوسع امنع
 | كاف نازل اكن اجرنشلت يلح هنف ةلشإرمجن عج نع لئسد رتاتدع شهاب باز علوا عناب زعملسلا يي تحن تسلا
 ْ قحِئرضجنكل رجب ومن داهسزوجالف ون ياك الجت بلعميسناك مترف جل عج ونا: ل ناقل اطر دشلت بلع هس اذا اغف

 اذ هثرزغ طييزازعرنلاتمل ان دحاذجن يدنا دب عزعرب زج ضيا لزعاشنؤلازعن[ جاوجنبة نيل عز عبو يخنبا بيب ن اللا
 ان لتيبدغش اربع از عيضه اعتز اذعزع مؤتمن اعد ازبةيعابمي نونجب ل اذانلإ نيل خاق نبال
 ”عك عتبان ندع َ ١ نعنبسلا بمي مند انهنزؤجلاذاذجتهز مدح ا(ذلإ هل خا طار هسة بيوع لاَسْل اذ
 اك اد] خا ةنئب جزسك انج دز اهعالبتزشلشل انوئلجل اذ انجدز دعا ئضب ة] نال اقدهتسجزا ةربتيخ بلع شادتعبلا

 تقرا ةظفاطع داق مهل زكا لان لو غفل نجني نقض اطرح حاكتن باكو دفلانلم خا خدعذاب كلَ
 ل دات عيل بنج نال جبال هر تيت طابع ازعل يزعج عراب زعكتسل نإ نع ؤ جنبا بدئ اها قفعرشمفلا
 ينو راع م هانم االاع يبطي زب بيبا اهتم عتعأك زلت دز جير نؤ تكتل
 ذل راي ةتتب نب جيب لمجال دهن نجت الإ ياذكمرالا شالا همد شلل عقل هن: لب زع دلالات ئلعس ا

 رمح 1 .كاذاث اهر يبلع هارجعجلزعيع انمزعنائعزعنت تصل ثمداني قزم لجل عم رد خلا عانجا عكعل حزب لو يصوت مملا

 | ةاهنطت وام عض: ئيرطلل هليوم كنضصج زع) تزين اربعاب كاسين اين يطمن ازعر وبمن سمي منا لح لما

 | تداق يانعضو نعيش ارجل كب جل | زغب إب ءزسئ ترج امالي عشبلتلا نيد ميز اهدنق عن
 أن كيران زم انلاعز غن مامالاع تبدا ين اانا يطتعالا ةرهات رتل ة هارب عع انافل امج

 ا ناشح ا هيرو بدوي يس يل ضي ويس اح

 0 1 | نسير عهناومتسك قبضملازبا يعمر الامن ماطالا نبا جت نمل اناكذنقبلا لَهَا مليا اذافرماتل رن مانال جرب نم

 ا 1 تاكلاف تفرد ازعتيع اه لش مر تمل عش ادن عو ازعءاذت سعف زعم ازباةناومص ساب تيدا اذرن الب تبدع ماا ع ويإملا

 مسجلا :زمانغشل ا ترا لع طاارج عب ازعاعاب نع زعكببفل جلع ب 5 دؤرخلا ف مدار لتقل نبت ولما

 تسلا نعاقتملا تب طنز ازا علع سب أك ونحلالا اداب نزاماسداطاساتلاتبت اناا غ
 تالالهجونم جر بالعئاذعتم خب مين انل عجل نرتب لهن نجز ازعتيع تعاند جزع تاتعطيزلا هلة نع

 اكان اعنا امالدن جن جلال ثحولاو اهاذ انج هلك نضضاالةدتجالعنازن انام جذل ابطال

 دفا: اناكراو مبينا هداف نموت بص اندجس نفخ زمر نر شن يرفللا مز اكاذال اخ كاذ نبكو دل طف درب الو هبل اظتحما

 الإ ةَسودا علعهش الضم الود دنع مادلل امنرعان اهلل ذم. ةلع ماب ئجزءاطّومكو ةر تم متجها هلع
 مالا فتان امك مشب الصمت الصم اواو خاف هول رس انامل ططض لطف ميزان اول نزل اه طك لزم محن

5 
 قرعأا 5

 عورات نزع

 ارداف



 00 لا 2 2 ا ب سس ح

 ادكعل ةزالس ان عمم ايضا لتنزيل لجن اكوام اذهل اذن عائم حصد نم عنا «ن؟رالهن
 دعوا زعونو يزرع نعناومتهزعدم انيق تيرس نب ب رطخا ءانيكمادد كبر نبهت هن مَوَسِعل العشا
 .ةصقختر ةراخيا تجنب بره نغطي ل زر اما ناك ادن الو األ لل زر نب مجدا دخل نشوة عما
 ةطازاكنا تقرع ةربدؤهنلا بلعكس ناكرا ةربالغ تن للف ناكنان اني زير يتابع ف دال لشس ضم باننا
 نب نياك ن أ مير تينبلغ ادع جاز عدول زن عت دازعن اوه كلا ذكت ذرب خرا آرب اطانكانات ةرالف هدام
 تيا وب انزلت لع شادنعؤبا غل نال ارنإانعزمب نعجن زعلت بي أك الا ان زكؤلطسدغنب نرفع
 ليغ مع الجد تنم نايل شعلا والان اجزم ان دع مجد[ ودلالعهنس ال يونلا وصحن ذ واذ افضإل سقما ئلعش١
 غلاب كح اطباٍلَسَو اوم لع شد[ سا دل اف خلاب ازعل كن وما الباع نسناس رائد لاظضاتلاشلا
 تنشم جز ةراخارسمدجوزا اذلذؤ ضل اوضح جزين اولا ديل عدل صفت الونست روت اذ دإل ل تنجب طرف اذال لاذ ةنجسب
 والا فم ونكراقمل اظ كلبة سقدلاوبل شبا لتمونلا ورح اذؤللغفساتلاكرذ انرب'لطغم طسف جنان ءاهدر ليعلم
 نبضيلبما ح:لضادم ال فربارعيمب منن اسوان, ن ]عز تور عجز ع م لتلا تيد زع تاز علع وج هارخناكجانم

 لج ناكّرض اغا اهلاظ لشن ك افعل ؤزع اين لهساذقآ انغلاطه ننال اطظطا دلتيطا امال ا ٌعططم ال تاكا
 الي لم التتحترانصف هللا عنو تلخ للا وين تلنلعمؤ ا ئضؤ ئلطنا اه انهض ل يلعن اكايباغ ماض اعدلَف
 فن ةةطخبتانئادل اضافات هتداش نسكن امض نعله ال ف ةخطض نت ضر لاضرئاذا شبل هذ هدايشاج لقيا

 - اولا اكل ماكن بل تنمزافؤلطنال ضاهر كلا اباد ال اميل ذناكهل انين نلاةيلَشام يله ايناس اذد
 ةراخنئلوجل ضو ارذ كاظ هله اد انالوحش كم الغل ةنااند اسال ال افرمالك صاد شبح مدر ان انفال انو اغلا
 ان تلج كلا ظرنتل انفي اِئلَضن اين انقاض خخخ كني: ىاانلاظف اذ ادب ييط الانف اهيلعرَض اخ نينه خيم!

 َىهتدوظناهل بو دةملسال طز ةبالو يديك! ن الطب يتبل فكانؤلطناولاقزصاخلب دل اؤرؤا شو اهلض الضد اعدنع

 فاش! ندلبكب الط ئيوزخ بنزوح هلبقنساغل ة كلن أ شهيدا ذالك التم د.نانهه تانك

 نياك ستجد رلنكا اناغ.يلاوجن اشرح نوةغاطل اف ندعي ز لدن ولا لعذ إن انضخ ضل ةرعيؤ دق: الطن زم جو زبالم كنجو
 قطف غن انجن موال دل اظ كاهل جرجزنكدواهنع و اهم وه تهز طعنينسئيإ ما اضورنعل وجبر تدتبلع نين موف
 | الار نحل يحن عنب رنج جاور انة اكاض انضم يمت ناجم ارض نا ةماذعلاف
 رناعدظ هور ماةم)ازمظجإ كنب عزمبايرخا انجل ولاد عِلَعشس لست كطرف كنا اذان عيا اهنيعسلل بش د
 بعسل لبر انس عمو دلل يطع, ك واكس يضمالو كئد اضع بن اطالع كاد ءةرجاطتم نبنعقاكركرلل انهما كلان ججلطم

 شن ذ النك نانسةرااغاّ ان مذ نلاذومعسلل خؤار اللغم هجكو اًعفنناهتلا اهاكك نحن بو نعت ظنةلاذ قالا
 بنوم اَسصْو انما رنل تكل هلبإب ثاذاذغ يراد[ )تاء لعنينم وفل مالا لض اسس ان نهكاذا اًماذ كلذ جلا

 للتز اعنينمؤللم ماظل طإ, سئس ا صغ نئحاومطج ارسال ةزبنفند انض لحماس ؤلّصلإ سياتل دانرنفإلاففر بما رتل
 ابن مؤلم عيل عمزض نداءات لنيل للا اذلهرلا ةمانله جرانكتاض ارامل غنج اة اد
 ةلو رك اتلا عوج تل لزن ل ان لد غانا ملذانمعلا اوشن: ني خدخ اولاد كد يزعن الدكر افجا متمع رك ناوي
 مؤبمح اطيز غجن ع انا فو كام لغو اتمرس اتل اداه نان ضم اكافد مخي نا ةراخيات مهب دنؤقيفمب اهجنب قلن يرك زاتلا جخبم

 طين اكمعش ا ةلرساتلا ابان وملخاب انشد اف ىبنبابتلا سب عنق ضبان غفل جدن اقرلب تكون انج يفد
 رف اهبعل اللثام ناكرن لح بلح هني ز متل نب نإ,تل لسكر لادا ع مشب إيع دعوه عَسَو ابله

 ؟هينرساثل !يفصن اهل هزم ودعا انزع م ساطوزئعج علا نلت ءاونم ءاذان تم عصره او زب سول ادع ان مرلكن



 ننلضجعرلا> نة هجزعيحا تينئمَس أكل 3 777 سانا

 موت لبر ووك نديم ناز سان نوما الرا سانا غر تيل هطارزع زعم

 | للكيؤنماءلملا اصل اك يجمل نبل, رص اصنع شن اًوؤلشن !ءامل اهدطنب مباع اقنع علي ةرويؤبال اهعضو ان جلا ةلمحلا ةمتونملا لغم

 | ؟اناشيتراباذوج الئ مجرب تول ردم اغطل ركتنمنيركشبم جيلا ورح 1 غل طع باطنل اش خلنا غكبكة عد كليزفلا

 ظ | اهلل نمر اهذ تيوتا دو وو دوك قي 0

 ٌّظ | تلك التابع نادجتلا نمنران ذاك ءازجا اف واهل اذ ننعم تبل عونا

 | يطا غزرولازملضفا ةدافطّى اقل اف ةاؤطت رلطن اهل اهياعل اطدانمل“ غن ثتتزز انبنمئلإم ايلا ظتبتل مافن
 اهؤهالا بامان فخلال اظفرخل نطل زم ا شش عطف اهئاطف خطف بنان انهن مؤلم (لاطغ لجل ماظن ظل ججرباضما

 كنكيؤائشم اما شارو اًصيرْجْو اكو :عمز مجرم ةئافغّجاماةرلاتضمنلاظ كنوكذع تل ئلّصو داون معلم

 ذرب بلاده تنافر "لملاك ائلاَس احن ؤ كد نعل اب خّضذ اكلي لافهنيضولا بما ان لاطن كدنصوف اغعوا

 0 و هع وسلب ص 7

 تل كفج نمل تن غب اخ تيعم جي كم نكجنم نطل تلل نم لاذ جزع عطر ظنا كل كر اناعنل علل طيز نان
 هتاخابجز نعمل د جو ةرظننالان ذاب نسير ظبي لاو اتضبم نصت وزب التحديث دارج كتم
 | :فشنخإم اع نينه ثمل تمهل تهاشد تنل غم نبيل عوتج انهت انني الغرس اكان اشغل ف

 ا ا سس كاع ع يسم

 يال اراب هل جاش مر ردتوجلةنبتسئال الم اناث هطلت عرش ادعو اوازمكج ديزع ءاطر نسعد ضنلا بيب
 دب ضمن نضاذل اذ 2 ةرجئرالفرلسف الشمل جن مره اغننبئطلنم يلع اورق يل ئملع ارنا رع اب اطم لت اربلع

 نمئلاطف خطك رن نبض للم !ائل اظف ل ووكل لير ءاثال وتل ننس قلل اًعماَقاَص اتنر نزبانعلعأك نه نممجض |

 جل اَجصنخكنعلا هدب هذافل اذ ةلا رجال اضداجاذ عطف ءرذ ذل اون ذ اش نزطلازمو عطنا ان.ةبنمزملاف كنا

 6 ا وع وير تا 'ابل انرؤئنعَللالاغف هزيط: كنزا نينمؤلا م ا!انل اف دش ندامكير

 لنعل تن خهد ذاكفاظل اطمزثمل اطنزشل اذن امتنا جن لمنع صن نمؤيلما اب اولاطف عجز عتاض موه ولا خبط كانع

 1 ا جااملافمبضغمن ب ظفلحإ شار تلت ذغ نبنمؤارإم اث اه هاتف ديل فاربلا

 اشم ان ساتلفؤ خنصر جرحا متت بلع وم اذا زجل نشواهثد انس قر تب انور ول هداه تبن الالف ءالثاس ئرالع

 م 4: 21 دع وع هيما ج7

 لعضو و تّصنبلذ دو مجت مؤ طنعف دن اكننو د |ووع تأ 00

 كان جلكفر عار خلثممان ا ينبع اًننانوّس فدحشب طنعف نم كندا

 صاج تلا لعن بنمو هم! عرح اة علان انجل تزعل عز تلا ءانر محق نبش يلج! ءانير اني لش زسحلا هانز ابكت

 تاس سس م ا در دم ينعم |

 نا ءانجل نر ترغ لعد اصلا اف يي ءلشبرتشال اتانافانف جلل نلت

 اًلفتالو توطنل جزحال اجا إل ال او كابن تبيع | ثبوت ةةزيضتب ةزاهطا ع اهلا يطبع

 نم جال ملكان اوشن اف قحجسنج ة لاش جبه طز منت لمرلاكان معلا ةليجت ار ان هواومطجاتمثمجا |

 لاف ؤحنل ةرخطخج اتطاختخالل فن دخل اةكب ور نفاه اؤصنب وك كشفي نيل ل اظن نط عيتنم |: هل انج يش اند

 كجم نسل ال اًداكس نارا انج زءنم

 سا” ١| هع
 ع

 0 ايصال 020----

 8 خوار تلف ايزل
 لال 2

 ا!

 دم نجت صن ار
 دبر نير سوي ثرعل |
 : دق نيرو اسبر
 صل ان لالا تساند
 7200 4مل ساو
 7 7 اناا وع لا

 نم تال

 نازح زطبصن رك اق
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 الا ناسرفارمان رحت د
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 هلع عم ةلزبوعج برحو لوف ندا نيلا عرج اجبذل كلما هافكناكال انماط قا اهم اوم فز اراتلا اهنا |
 زان خلو ادلاظ تجدد بغا لوح لوضع انيع وبن يزغ اذ كيش اشم انه تال عزب م للم طلاس ان انسب

 يو اهدنا مان اكعد ثبغ او اذ فش و الطف دإتغدش م اننع متع افديغ شت ادلا طف ئلتطنش من هجوبانت

 و جل: نلغاو نيبتنل ضو زو وطملالا رجلا اهيلضذا اك بزما«ؤنائئلعطاخة تن لذ عرضت ةضلذرجس اهضإرغ
 1 ب99
 - ؟ماولافخؤ مدا امهر ةراخج نوب ذ م نتاج نفد سانفدنال امان عج طم اولخَتنلَسَورلا ثلَعش َقَسَتَ
 هال انام دن فبكت بانرط داولافهدضمجوحافداضف كتر نجف اودوعلا طف منضخ نيكي و مك اوان اخ نمش انائبخا

 ار بؤس اكااومنجينإضورعق اال 8 :ةابببعماكر دار نفوز وْ
١ 

 ,  0يعل ست ا
 ةلافتعميبعوم إدا ناز مخلد افنان لال عو لامن اذا نط تبتيل فج هازع ةراذنزعنانازعوت ايل

 اناذالا لسجل عزمت دلزع هاذ: زعناب ا نعال وز عزت تب نر اخجل. عل ازموزنكم انإمرلاد هتر جلب علقناك

 ةاجناط نيوز ودب بيب نما انمتن هاف دج انإط تعا اذ البت اادطا ير اديهاشا
 دانضزعدجتملا بيل ازع 6ع: عدج زعتر جددن اننا ذر رتبي دغش ادنعؤبال نلت
رض نع اذ اد اًاذتسس رجا اضل نتج عزمتج هازع ةراذفنعنأ نع

 : عك كاذم ورانا هند ىونغع كم

 . ةيرعناكسمنبازعددوب تيد نعكيتملارعلع بجلب لا بات نؤيزم د طغراجلا تهل هرج فب كرز ازعر اقبل |

 اصلا بيب نظل زب اضرب لعد تنطل اذا اماخنئضنكلا تبني تعطابتلاءنانلجلاةضرللاك ا كتلازعينل سلاف
 « خازتغزب زعم ةزعينع ت ميدو كازمدك انش اكد الل انتعن اجل تهبل عد ادع از عر عايم ىيزع عنز عزك ازع
 النن نيل راب تجين بة جز عددع سب نير طل اننبيضر حولا جعل نب لك تجب ل252 ارجل بتبيع مج جيازع

 ٍدصوْراَءانإر عز انإئزعدجمنا اهيل ةدعونؤلال اطباوعن الل اينجل اذو دب من خشب الو دتجو جب الذ لل تبا زعضتج
  هتلدادنعوالنلذل ذرب از عش ارزعزعينبع نبت حزع ار بعزعت نط زعقبزبا سب دائَِلَع راب انتبلقم
 تعا رجب ح ورب نكات الل اذ خراذإز رم العجب كدب و نعلظجن )لعب جاد اْصَس ب اطانارج نفض ذل جوال للا
 اذيف نبدي ولازباطرتالنونل لرجل لشغل زم رهن كحال اذ هثد ادع زركون عفان 3م هز انه دل ةاماك
 هيلع ربنمؤال م ازعتبازعزم جرعه زباب ابغز عوج بة جزع سيل الدال اذبزان قالة دلتا
 اادداؤةماظلا ل فن بنمومل امنت ال اياَنَع مل هاو ان ل ؤه فك دع كن فاد ان دانه ؤرفار امرك الو مش الو

 أ انتج لترتجل عرش ادعوا منجل ذا اطض | ضب شت هر تلا دئاذ ها زعناننال ]كسي حاط ناصح اكاد 2-2

 ناكاذارتل افرض ران ل طير ضن 3 انهن هش اناطب لتجد اوبعوب الافف طابت اهيل اذا دس كبف

 طلاب جويا ناظم جزع نسا ؤم نو زعن اضاف كرات ادزبو تهل ةناكاذاكر ملا ةيرص زب اذ
 نزلا زعناوغصنعي ازعل كيب أكلات اف ثوان ند! تكلا رطااطيتسل اه ءانتلا دج مرنم ميبازجضجاف
 ديلا رش يي هادخلا هولَصِير ضروس عمن تمان اكدضيملا و اتلاجيناكل نرتمبلع حالا دبل زعرخ ا نب اه ز عت تطع
 كور اةلازم اعاني آلا ءانتلاو هذ انمئش هن حايرتاطع تلا ةطجو هد اناطن ل اخبر جت اول اذانهانئ اف
 انقل لست جنا ظ درا زظلل اطال: تل طابع دازعاترال يب أكراهتل زمن اطمزاذالاضبلا

 اةدؤبضب حن وجل عت حاللاد لجمع عرعر مج ز:عدبع يدا جزع نإ تاني زعش ادئع د از عر انبتع بيد

 2 الاذن اهتم عع ازهفجرع نهرا تن انجز عوج رعت سي دنع راء سمع اقباللتبل زبن مئ جل مال ذأ

 20022757755217505ب0بب0ب7برتا وو ل :2لسل9ي9لل 2 >ةظ ل5696
 سس 2 لا سلسل 222222222 2 سب رس م ع يب بسس جس ب ع سس

 ةمسسج حل 1١ دج ص17 ل - 5 هب 0



 ناكل ت2 لع اَبلَعت!ثبازعنم يجز عد نانا زعراطتملا ٌبيددتعلإ ضلت اتا اين اذ نع اهم زج ئ خور نإ انهم
 ص يع يسال ل را
 اج هذال تلال عن تؤ مائاطف بكد جف حئرةربداتح اتصال لت يبلع تولت مإذ الاؤإ تا دع شارع ءازع

 01| ليتلطش اربع ديزعب لن ازعل هتس تهز عن 5 نيرنضار جازم انف عنكذ يطل اكد كلر قلنا صايل
 ظ هنوف لحي زذاكتنال نزح هوز تيل مؤ مال اظل ذ اشار رس لو فيبواًوحجا طالعين ا ةن نمو مان

 2 | دبش قسط الوثم نالاغل ةربتيزجلق شارجع جاز عراجلا دلزعنإلازعزمؤب بيد زعيما زعزع ككءاندتسازباذارك

 سسوس انجرح رمال ارمدملئاط ةزهل سئ اذ هر رن نزع دشنت طيس نش مبوب لسقدلا
 مب اطدتضفخوربو َجؤَسَورلاآلَعْسِإَّْص لد الس كرك نممخ 5 تيس ذاَلَس علال

 ازعل أكانت يرام ضامن يملا كله ذنشلا علمنا املا غب ذمانتلا كر زجر مرن يضر
 ع ا اعد :ئيجزعناحرصدلسلا يهز عزسلل ثبدردس نانجزع يزين باملتلا

 | داما نامل ظل تفعلون كنا يانازترمتهر نزعل 6اخيزتاجدعشابنعبا

 باكا لص! وسرت آمل ش ارت عقبال اف اهنعشل سان! خل وو خت كك

 اج شنوا مش التشاور اضرب تاز هب ينإلتما
 1 3 كت تاو مواعيد زا مز هل ف ماابي رسل او رش

١ 

 ظ ْ يب رو وس ووتخ تير حسوص ان رك 01[

 | صدا عش كشر اغدن اتعب انسارخ لل بلي ثا امال ازئَع شد جهدازع نطل تان اعرتبا

ش مامالانالايالاهفنعنبيناننالا تأمن اخف قا زر يضم امتناع ترسب
 ضلال جر نم : ناريه ير

 ظ 0 ود ومو اح و حم ءرتب زاهر اةقاضازيشش و روكزلا صنزلع

 ا : مغص إنا ايظغلا ةدعزم هلت اهرب معز ءازجبا ةدحاو اذه ضرررضه اضفط ص اذ ان اين مدمزح

 اذل اذ رذعانمزعرطروه يد نعجز ازعيربسس# ٌسمدرعتز: ميزو تحل عزب تسلا بيد عدن عزمي عكيتمل !زعلع

 كال ضهازمريزجنا ماسالا جدل ةلمالا نحال وب دليلا نرش تيبلع دنع

 ازعن اكس ازعزسؤب تيأكراجاو اقمار !زمؤلخم ايرينا لع طالا ومو ماعلا بن تير نتا و ا

 ازعل ةس بيز أكاد لاا نناشد

 يبرننس اهيجنّؤكم ندي لا, لترك ز وقت اف قفار اذا وإلا رعدنل احنا ةزح جدع خادم جا عافت اش نع

 | لنيل فير زالةرتئإطم هابي ىظالسدا يبس ل تبأكشاذإ قر تالا تراس غهنا

 ( ابق تن مؤادأب انتة انما نك ا كاين لكاتعن

 | هتيم ثبنعتمةءنلزغاءأك لد ةاما صتخ )لسان انشا ةاكابماعا|

 | هطَحتيلَعزعناتضلا بم أكى دج زعذان اكاتضع ني اذا ذيجض ةانا سصتغا] وقع ضكشب رسل نال زعزع

 | سينا تي أك بانيت بتات ؤ نجلة ناسف لحاف دي تلد هازع نالت نعلبتيتع

 ةفلطعاز عت دار عض ثمنا ع أك نب ةاينغ لخاتم ةلاطاجتازعذلا يبجي
 أ اددناج نيتي زعوملا دعب يعن ازعتمأكزانزا همنا نتسلا نيرمين اهالي نال تاطتلع

 عيلطزعاشنلا كيب مواطن وبارك :لالئسج ياتي سجد نان نلجأ

 اهنا الع ل ئاشن التيرعناف اه ده: تلج اهو كت يضخ لع ديا خا قل عر حنبل هزمج ب انعرششت
 نيم نيج دس جهت تاز ةعزهناحانتيعدتسلا سيب يندب اتا - ْ

 | ب0 قج جازع ءالعلا زعزع! زدنا زج تب عزبا بيهن عن يعد تاز عل أكوا جلل انه عملا ابويا اهلنا ولخأ



 هس سا مس يس

 فسنالاول اطلتلل هزعءالونهلثسواورتعل اعف نيم والم ابهاء وم كنس الان اهي ايذ اسر مم اساسا علق تالاف
 تمل تو يدا دل كاع تير تيبدمد «تؤللم الضضشاكشم | ١

 اوي نعبلاو كيوتو مزعل نضل انج قولا زعينع بد 0 جر نينه كن كالو عزاز لرسم
 هنعزا ا ل يدعو رحت تيكشا اتا فاذا كت تبزعأ

 دم دس مرْصِنَْ مس اةناكراو ثذخل ممنمديزخا طن لاين يم هضاب يح مزح نازرانزتعلاة للم ءاطدخانعكب |

 | دنا باتاطازقركن زعزع نايل ان انائالعسل ل ف ردح انشا اه ضن هل طه دنس  اناهتن|
 1 تسد أكك انسب اع رس يلقن عجل «دفكلاة وا طنعييرنجمل اةريتيتب عش اربع هيي بج اة دف | 2

 ضان هز تاعي جزا ياش يتم يوكتنوعرمعسأ ْ

 عاد عياد ل غلاة بج نعزبكتمزي عمو ةيعزعانب اظن زي انزبة عيت أكن يل ةزاطنم | ١

 1 اهم نب هتداربع بيج نغيب انمار زعدخ نبيع ثيم نعتيم|ككم تدل نحل, يرزجي زيوس ١ اص

 كوم دا ريو م ابا شاني حرو هدا وتوج لايجم
 | بيبزعانتلا كت ويجعل ةندغ اخ ناف فابن نم ضل فيتلإب نزع زج لاف نخاع مني بجانب يع
 0 ماعد ضل اذ مرح ثاذؤإ لجل | تم لع هارت و النفل هل خي عك اعتب انتعرلا 1

 مج ضبط منا غاز ِلَع شارت عال افلا باع كن نعطالسانب 0 ل ام

 ذل رناطتزط تسول مازع باز عزعج نع دوك يف نعلن انعكس نع ونخنبا بيد ثذخا اطرتم ثناخا 78

 |هبلعساربعٍاَرِعْبج ٍهازِعْبَص دازعر اعز انعناوكصن عنب ازعرخازعبوتخزا بيد نجرب زاكو رعي :ل شالك خ خَوزح !| امص

 اان ضاكزس شارات اك جالي نفملاو دع كر اذ طغان 0 0 !انزاتال احلا ْ

 |:عنسا تير هاعت عونا عيتبانعرعأك [ينزما خأ نوم 5 انهن اكوهم ظ

 | اهمال ءاشل الث هل اذنك هز زنوج لما رت نب ن موج هاذ اذن فت 1 ا

 ا ٍِ بيب مل ا 1 هر ا ا واسوا و دن ولام مالم ْ

 انكار الةيدس ري انعم اينمئانعناعت نعنع نع لع سب 5 كانغ ذا, ةلنمال عل ازعل ان نعنإتم ا

 |اللاناظش اةفمضوشملاو هون ارب ولا ناب زل ابد دل رات اكراك ل لسهيناو اوبل :زاذازتيلعشما ؤ

 اذهردوح نو نر انش هد هج ةركت نانا ةلهناك اذا: اذ ان ماكنإل وفاتك
 دك لل حا ف ماي شع اان :اماقر تير تدوم د اكرنعاعدانزاذانوجلا نجم ٠

 نع .ٍ ها اهب داعم نينا سيزار تيزعت#كبت او كلاولإلا ْ

 كنا نا تحاكي طل تما 30-5 ا يم ]

 ا

0 

 ْئ 1 تاع سو نيل راج فقل ةزالع اس قانووعلنلا برجل نان عطب نات هلال نور ذل

 0 ا عسي ةطسعاو ايو حل اكدر ايار ضل ان اه

 ئ تَصإ!طعمفَو اذاريف انعم غلا لعضو اج اوصل انج ل اهل تن لش! شايع زج يل ةيزع انازم شياعناننالا |

 010 111 1 ع ا يا

 م شعرت علوا لنا اذالاظ بنجم حكلزل نلف كرد اة بلا نع جخاذالاظائذْعْويَو بع ما انلاد دك سكنا ؟

 امل ثنا اهب تن خا دمتاذل ادمرُملا يدع مج نم ريراجلافنلف لدن اييينخاودم انلادورجل ان الم 1+ ]هديت اوس:

 نانا اهناناواضانانا غش + ااهتعَجص ذنبتس عض انو الخد يوزن اذاجراقلاناماذعا ١ ..ةمل ابراج

 كلر نب وزمثموا لجو اذن ف شعرج علم سجال زال علا وتلا ةماعلا علاق انهو |... اةضانل ادعس

 ا
 ا!

 ١

| 
| 

| 



 7 22 ع م 0 5

ْ 
 || 8 0 سس رهو ديرما انسان اهلي الليف يهل اوربراطلا جهز داتا نناؤرعشن تتيح تبعا انبتناَوعشلا كعب: غاركشا

 نول انناذيرا | انعشتمسم 0 سم اما اااج اب فا

 ترم 4 و داع فوهد دورغا َعماغلا كد ونعوهم ل ضال خو هوبا ميزاذا الخل الغل اانخو اهب ةممانلا دقدش اذ او كحقزع ملا

 2 را اج اصعلا تبوني ال. كلزبذ خف رنس ْلَبِمِلَعاهلكد ورمل 2: كلت ةالخل اولا ينل الماكت ادرك امان اطنلانل اعاكلل
 ا 2 0 22 1 ني د د 2

 0 تاعرقو ثدك ليان ع ع رم ل يا :اذاد دود ازيك لفل تلك يجو رنو عم ازباجتنب نسوا مالشلا اذإل تملا

 ١

 لاو دثك و نعمت اكل وات 1 الو الج ماجد ىباتبر جلع اكنش داما يادع

 ء | وسال د لش لاا امنا | ..|| نانازلؤينالتلاكيادن اطيز نجوي نارية هرم اد ار وللا زعد جزع رعبا ازعل بعز بيد
 | سيول وقل سنرد حا اناْكاْناَم ند زم دل نكاد اج فن قب تيب دا ذنبي نصا ادلض نان! هاوار و نامي انخا

 0 الف الاى ضان ادقلا ايو زم رطل هد اطلس ارشبب اللب هتف دمع

 1 انبي دكاع | نجع نيف اكملت ضال داناتاتنال اداب جرين ابل ةدضمدتددن لاكن الن اكغلش
 ا ايرعلا علطص ف ١ 0 ا ارز ع داع انعرشسا بازل اكاتمجلا انة
 را 2008 اعز لكس مزبازعزكلا بسب دحاذ نال ةنارح .ونائاهاةرحاذن الذ نازيعوب نابل اًهدع و دف

 نع ارض وضعا اسارعتا ا 00 فالح نا اثنا دراج ا جلو دتمسل نر تزلع ا

 ”اينمرل و دال ربه اورام من 1 و سو سس 'عامس

 ل ملطص | صل اًصلا نِلَجْذام انْئمدِح اوك حت لذ كس ملَعانم علطيز فو هندي كلف امم عساف عدا دن ايف الاكل جلاًمحواذ |ربتسلا |
 | سلع ركل | ةلءا)علابصو اذال وميت لع اربع اب اهم ن ءاز ان يلا دتعزعناونكز منبت بيب ناوهسزعنابشلا |

 ا ادا نول رص ا - اوفا ةنادحوب هللا ولعل رتبي ةماربع ل عز اكل ارعزبةيطازعرليعزب ازعتم نلَحءامانلحدحادن 1 أ دل ١ !هناج | هم 0 تاغ
 قو ا كل زرنا ع نادرو لال يلازعد لالا طتنت لع مشار عدل زع اكن از عبضمل ازبمع سين عنبسلا بمد دلَسفام ةرلجئام أ

 0 - .  |اصأ| كلَجرعيَحا نما تلو الاجويهثلا وم ّ سا ياسا
 07 0 ةياعب بو ةلْجِد َمكحو هاش ١ 20 ٍ+نوبص هازعل عز جياقلا رم ا يلعن كلا ارم كورعلا نع مرو اكمأأ 7 7 0

 | 8 1. او

 و ا ا” توي : نسر 9 كافل عبشلتلا كيب ضاعت مانع اكشن تالا هبا هدم اريج كريب لج ةامنانل
 ْ 20000 يونيه نا مندا زيجات اف يجف ام

 ؛ مالا 50 كت 5
 5 ع اسما و يسوم سعورس ةةييجمسع سوو

 9 ملام: ا اص قبلا داعب لقلخدنطسهتي لع ادعو ادتع تكل مل ازعل بأ كك لذا نزلا تح مدلج نب زجغدجاذ

 1 0-52 رس || اًهقيِحادناطؤ نيلييلازخا اذار تنل عل عن اكمل اديان اظلؤ انحااذ نيلمتل نة كحملل اقفرب اطض إن سانام
 ١ 0 فحل دنع ونمخلا وعلا نكت وجبعل اطفاء عل ذد اح تارك مل اطاف طوي ئبعمشلفشلناداّبعل افغتحلا

 ١ حلاو ا ذاب اكاطؤمنونلرقفاكرلشمفيزنلا ب اهسيفطورنع ذاشلاتاو بمال ذاكلي اكلاتي كيان زمن دش انه الكب

 ْ 7. |انصأ| نيللي وضن نعحوب بيد نعكيلاز عل أك. ةطضلاءازا نمخ لك طبر تاج ماط لاعاد روكت بز
 1 آلضلاتلا ران اخ ةنايجوب ةلملاولبقلا غون تبلغ ارجع جازعا عانس بيبر تبت عش ادعوا نعماطتلا

0 8 1 

 ! 4 ةعسسم هنا سو يخون اا ايلف

 ١ 2 يك وكس موب يعم مام

 ظ اص | [ُسلْئاْولَص اَيلَعَرارحِيِسَعَش لع .هطاادكعو !رعزب جن عد اخ يي نع زباب هد طوير ع طوس ةاماكنمدج اكل فاكذ



 كملاربعرعا نيالا ٌببريي نعنع اسهم اطوال اموتس غام اننمدحا:لكيرضف تاظاؤ ذا لْطِردَجَو لع

 ل ا ل ا

 ذخافبتلإبْيضِرمت مافن ا دوه ناعتضاف شنلان دن ازالة لهو تال ناو سن لئن الجل اف لاك نرؤز مزمل اذال اذ

 0-2 ةروزمزملاذ دلو مج انافذلاذ ناخذ هلا عدس ان هلا هذ اذّوهل هللا ووفد دعت لاف هنخا اطمطفبتسلا

 ا اتدالاطن لعمال ذؤتفل اذ دل ايا نلف اطوتسن لن طوس نبل

 1 ذم اذ نا اكبركلاوةرهإت ا ةلجادق اطل تجفف نااار بسام

 ضن اطار نينا ات خر يد هطهادج حدا رعمأ فزع اطبع دلل ابني ب يزعم
 1 مو ديول اص نمره 7 مللاؤ اههعص امل الا هج دن اكئاناف

 9ع

 تا جورماذ ار عرلا د

 ثلعاونو يوفر بب
 قافجين ضد يزن الداني نطل الون. تذل لانا هلع 5 نب ازلس الواب اتجاة داؤ اهتم عهمناكمااهعابتاغ| ١ <“ اع نك الب يلج

 اهنلعَوم ورش لطلنوا ءافزمرب عوج ئحافنسو هلي ازال الا اينما ذئب لو امالال عه شالاهجعزعتحلاهضس |.
 نتلاذإ تاراغئهوآل ازنيلشملاءانجزمموبلا ةلشازمانج لاو تلو : نارام هرثل ان اففلاف ككض دل هاج اكران كفاّضغ ايلا الف نست لعلا

 نسا كد ساس ذاق هع يلو مطنش كاان هادا فان هالك انج جورشنا انهي]جال

 درت نناكنال ذاهبة عؤ نيبقزل ةلخاز تيل تبل زج ابدل امل نمسا اجبزٍن عذر انعم ازعمتانقيلع بيدها فس
 درت: فازلاتحاهلعت اذا دجرلا انفع اجزم رشل ةّعؤ تجوزجس اكراك جما اهيل افمنصتما اههِلَعاح زل الط نتعف
 أ اًنانادادلف نعام ايباد اهبلع رالف مابالاؤشتلا وهن الاجيال اً زم اهجوز نمد ةتجؤ كتيقز سن اك

 كلذ نجزم اذا تننكدفاك دع |ذالامذ ةتعا هلع تال: ره قابض فز مولا هلام امل نضل ندل جاهم الذ

 كيياخكناويزب نعمات م وشنت ةطضاجلا ينزل حا يباع سلع اذان اظغر غرم رككنن لم تعا ْبَعَ الطن اكرافدلف

 دعيه إب نعدإتسلا ثيدزعبلا ٌبيدزعتع ,ظافلا الخ! انو متر َنلَح ةاميض ل ووولا الثور زن اعدم

 لاق شاهب هكمش متماطاالا ضدنال اطفرخا اًيوذنجقزلف اهعشاغ جؤزاهناكةلهازعلابل اثر تيد عهمج لزج هازع
 | رالي انج ة رندا هن زب اطق جتنا املا اكلي دز كتبنا. نماب بدنا ناو نايف

 رام موس 277
0 12 
 اكدر 0_1

0 

 لة ل 3

 | فؤطيلانبازعي انقل تيب أك فاتر ابخالا نع ك2 هليل جك خرم الذ! )كشمرن امال عهرتملا اًهذخإب كما سك 0 رلوأ : _ ناعنن 00 الشمال مارح نمديذخاايلكراذائيتساينعصيلذاق نخانلف اياهم ضان الافرب عنضنيكنمديذخم || لس رلا مكبر 3 تك

 يور موبايل 90 ا 2 معن متلعنرؤرن الهيلا العورات لعل اذاجوذ ادجوج د اهون ةاض ازعل انتي بلع هشدادبع دزيري داع 37 انااا نيعادا نبا
 نقلوا مزمل ضن لذ كب: هللا خضاف اتي د قد عا اء تخط ّضزسن 20 امج 0 ا

 000 1 ] ] ]ز]ز]ز]|]ز]ز] ز ز ]ز]ز ]ز ]00 ارا
 1 ١ وسعيمم ضغط
 رصإادل الان طخ قمن كتس عوج زعبل بمد ا.يلعشتنلاو هيمن اكاذا العن ب نهنل از الج

 00 و سمج مغلف جونا ناقل رعر تاع
 ووو عج يو حجم لدا يسع
 ع ومد فرص يل ف نلف انجب نّرطمل اف يئن انه ةلضا نإ سن عرب تود عرس اابادلاس
 هج مث ثبكلا نيم سم سسوس ,اهلافغراؤجلاقزلشسملا.نربخافلملا
 0 لموت اننيع .ةالافترتحنار تدلون لماذ جئنا ةضا حقد لان ض رتل عايلع تلوم

 1210111110 م
 اال الاكل قبلان ردن شلات تالا غاز[ جبته كب
 دكماجناكاذا اما علرالا)2نرنلا ةرللمل سانا زعزيبو اننا بنشلاو فري رسل عش اربع فن اال ىكتاليعكشع |

 (ىجيت ْ



 0 0 يحسم ودم وع حا 4:

 كك كمان انضلاند ابلغ تيد عناكو هاو ناسا انامل اق لس اند عوا ل تلال ينؤلا
 كفل ف انس زبه ادبعز عشب 000

 طفت منول اطسدوطوتجلزعنع تربه وإبن نالت ل نعبد تيك مطاط باج ليو اوكعشم م هدمت ل مس ادبعبال

 نزيهلا 11و ثار دتفافف دالزثةلاو كا رِهَيتافرب كيزؤشا ايلا كلام وبلا ف يضف انسان ذ هاكشملا اهو شابا

 فاز! فيس نجتل ار عز سون عيل ع باز عيان عع بيب اك اطاشغن دالزكالا 1 جيشا انيزنكا طولا مولا
 دهينلابالا اهبرخشجز يجوب سلك ع نبت خان ال تو هملول نود اط لش ءارتشن ارصَس داذ انا ؤتاذو
 افي نب بداج هزات بدع زدتج دز عنج بمن ازعز اياز عين بة يجزعكهتلاد حازب ميزعيففكل اعد
 ضمح خازجؤضجلا)ئمسان كنا از ؤبملازعيطائمزبا بميزعبتح أكو هنعلا نهضت نكت لا ضيئرنجيل ذ اهلبحاةخالا نود
 يلعن تي أ ككللاذا يطا اننن ونبدا نتي نمد عن شد ارنا تك يا خشن نلت خر تفي
 اذالداو دش حلل تار داهتم قح د رز جبازم نعادز لوس <لئمل عزمج ناك ونس يضل د ابعدش ممل نرجلارع

 دش شر ازعل تدع مش ارجعوا شسل اذ طاتخلادالو هيلز ع وزال !زعيش عزب تسد نعتمد نع اهنرل بدا جلع فد

 دله جدع ع طبَو فلجزب خاهلَعْسَو كاد اض هيلع وو زيراخل ا لعشَو كيتستلا جزجار الغابه يديش هر ؤلعا

 يس مس يا 'ميزل هادو الا طتةلازم اهنع نط ارحاْ ضن نك

 اقع انت« يلا زادها جرجا كج نابل نع
 قطب عربع اندلاع ءنباشمزعمزتس سبب معلا. [2 صلال هانؤارن كمان اانا اي تدحالج جبد
 نهتم هنغاريا وبما طال تركو شر لذ جم لف ب هد امدح نع نيل ج نيرراما قلتها دع

 ع م اطال اهو مضيفا تيما يتج يجر ل نع

 ”اليفلالبل [فنو ير اجلا موه ىفيث ايش نضام اهيطوتئعلازمشر اهي امال م نعلكسل نت طا رع يع اناظع زم قع

 مهل اوَبلا عقرب ثراجلادهراط فبكت كلظ ايفا اكان دنع ملازم نع ادنبوتسم ارلج وعفا زم نيس دان انيس للج

 للبن اكلك عنها نهرساتل من ارجعا ان اي وللا سيزعرنؤب تيب | كبح نئكر انو طق ناكل نهنعأ
 سمي يس

 اندالادل اذف هناك نما. ادن اهات ا تل عد اون عز عدالانزب نبض زعن اعدت وتعب نعت
 َكلِوَء اوك ازاكرالافخلل دنس الوم اهم اجو اينبناكم بس دافرغن اطئاظعشفل ذ اسجل غرب ناجم اكمزمشبتد١

 لثم رم لاو دنكرش كاكا اكوا اهب اخكمزمل وغبار نجسة زمن عير د اهبناكمزم ددتدا ادن قل زعجيرنص
 زن نطانتلتالا ةلح نكليند نمو تيل انهن زقدلا تبت ضل زعتر عام زع غاز صرب رد يضئ
 فيلم شارو انتعول زعم ايي د نشل لعن سلا بيينضلا 0 يعم قل

 :ظنمزب ثيوهتماكن ينس اكمل كلي امل ازرع اب ةعاؤجده نبع خو غالمتس تنشد
 افرك ات جس ويسوسو هلا اح

 انعام مهلعرتبل نا ايهم ال اكل انذاذإ' ف تهبلعرش اربع إر ع ولا قت ا زع ةرادخزع زل زقعنع بيد

 دفا لو»زب ناكل نسي لعش اربع دازعال غلاب انهئوجن عن ناز عال انهزم نبت بيد ريل اهظنب تخبل  امباع
 اطال انتل دبل هالة هجمات عيا وهاس كلة مسن
 نعوكد يعم وان عوبلازعجب انتل فز ب خاج عدوا ]ولجان نبع ابونا ميعاد ج هسا نينغبلل
 لتاداؤاّضزب سئل م ايضضل فتيل تح دز رتب نيقبجز عما غيزعاخشالااذنم بيمأكث دع ثرَع تمل دج

 نيازعربسم نب يزعتج اه غنالو جرب الو انيضبَو اكوا( ناكر هرلجْز تل جن اًهدَحا انزاذامال اًرتعتاو

 س22 7للللل7



 108 م ا لميس اان نانا ديت ز ب ومرعناطسش

 تي رح اطيتورتا ادن إال نايات: يا يدا ارجل 0 1

 0 0 ع يعم يوكو رسل 3

 5 ايرينا اهيحتمتساتالاظ لة الا امه فاكس تلا دحر نال مذاغ ها سزاذاراخنتناككمضاكش ار |.(

 اع تيجلعش ارجع الس شلا وبال اتننالإ مغاطنئ زبي باشا منعنا ملا ضرنازبي ثمل اما لعل ةرخذ ظ

 اال زم ئوتف جلال هن كلغ هتان لعدازب لل اذداطناغسلغل اة كلل شرعة لا اغا دن ةاغضندلعل#

 جنين 00-0 5 000 م ا لاف ثالعذ 0 وجل
 مام تلاد شا ت6 م

 0 راع ياخ ان صد 0 اذا
 أ

 0 ا ول مل تتناك | [|
 ماكل كبر للابن رض كك ودعا اهدن جل اكد لكيت نتج ديزي زعاجمالا كيب أك يفلح ظ

 11 ا و ل 1

 دل اهم عارف نز راب اكمؤمل افوزمال احنه وكسر ضم عجل تطاق نيك يامن خلل نتزوج 0 ا

 َكلزْفاَقْش قالا الازم شخ تلح جر داب ؛رلجيبس نرتخ كلن اهنلَعَذ نول انعيلا عار الثلث كهل طبق انت ْ

 د ببدطعقيما باجر ةز هولا :بانعلع اه العث نال انش: ناواهعتاباكْفْسَو لجن و اغودجتس |

 َناكافاكئاف 1 م هي يي سمسم |

 تانجو لاس ابنا كنان تاهت ارمنإز ضب اذ انش اخنلا ل اذ مَع تيعَن ةدارنكرب داع صب لاؤرنوب |

 قاعات نيد ّبععإت العش هشاربعاب الاتي فرئاخنيناهلُس ينعم! نبدا احمق نبل كرد زال! تامل

 00 لا رطل عاقل زبل ةزؤرهتضؤلعانئحدَسل [ناكرال اذهثدادقششبنماتعئوابمل اًتاهتمبتبضن اهدا 0

 اطعم اا 0 يمر ساب هعمل دّسلاةح رضيع انهم 532--

 نت ةيعزمتم تراك ىزل الأ | اشم ذهاب اباكزمؤنلابازبا + نيناك هن شون انج
 اكدانررج قاب رعتم كب جل ينير ةيرعداتلسوركف برجي 2

 كذيارطن مكابرهجلاطنؤش تاس هبزاداذاو اشم هاا و إ طباس ]كوالا عشلاف وثد هد اذن نيم نعل دعم
 عالة كلؤزعلاع هحيودسجو اباه لكونللافانكعانكب ل تف مضي ةودْودُم رح: كتير ضن مطب اةقرلخعد

 نري عوعتل تءاكب طنا ئوثردت اذ اذه زعل نبنمقللم اب اولافعشل كسل ااه ناو انزكانيقوكاةدؤج زجر جب كب اا

 نيكتيراخكاجاززمكو هوو دندإ انما !لاذانساب او اتلف متبل امن امه ركع دم رطل بج دال انلكجيف اك ؤطنشا
 ةيوبدانئجيض رت سافلة ند اخكلاتلانههسحَو ءدايعؤ كخيار انساب ذات ل متن اجرت كاف

 ثبزينايعاكا | ول فدع دعوي كسا ير وع ان
 2000 بنما ناكرال فد زلزال ملول انجل طع ارجع بال خل اة فلازيلنلازعناثيزب ةيعزعض وب. اخ

 00 'هةناكرانل لاقت د خال لتنال ارب عياد ةناثعتتد ماب نعاشئلازع

 ناولَص تضمن ارع مطار بعيب اعد وكس روب متدالا صب 15 نهي زعذاناكاك نجلا عني للعلن نو لغاطشلم

 ا ماس يي هتاا ينص

 | دعا . اا



 8 هايم كانك تفيزم إل اكان اكتالكانلنغل اك كولا انو دقحات ود مالغل اهيل خستتلا يضف

 قدناكنالافغلاةل جلال مف لعلنا تل عشادتعد از علالمزت نابل نعوبت يتلا ربع ع مويازعز نتاع

 5 م مص :انضزن ١اطمنمنبتلاذخا صنتسلا يصون (مانر و ابطتدفناكراكدجل اغيل

 ظفر طساذل اوجد از كتوم هنبةعزعدخ اعتق نازلانح حام لاملال نر تارالعز محار عفر از زن عن إل اع انيظَعَرَع

 امنت ددينخاذنمدنت خانها رضوا قار نوعان مزعج دزافؤإّل اح ائعتحل اةنانغاغ/ نلجيرعشل ايلاف

 انما ذم د لانكا نعت سب ا يي

 كانتا! وتاني اكغ عير تلازم نريد عل عراف نال بيوتي اهّبعابلا م لاب ل عل الن اتم

 1 و مس و

 ص يقلد حا نكمل انج ملازع نبيع: دعب نم انعام زيكا وما يأ اخر فزاقا بعت

 تانملافوانكوتم عنضا انامل افضل امد اسال نورس ئغز ال اذا انعح اوم راطا لس لسدنَسو فما

 علوى الاطهئن هجفدع زبين هلا ياكل غلاةيطي غيرت طن عيضال عرس الو نغيانئاتناذامك

 38د بة يعن عشر اخاف لس ذب نعدح ابق بس نعت يفوت تامل نب نمارس ا دحلا فرط

 بالغ اكلضنب طورت تالاف لطارق لب هذ كن لترا فرع عزا دع اهب داع تانغ

 د تبسم اغلا ضنعييرضننا بعرس علاه فيج ركل رهن ابلطنانط ةلورئالتللع علا ضمن اول انضررصككملا

 ِ لافمتلافر اتلابضوملافمجوخامت بعل طك موب اغدخر طعن مطب عدا ايه انو لاذ ياني ومُحل نطير ودخل اف شن 0

 اجاهنجاط اذ ؤركبلا ننكةرغ ا د يسع موتا

 لص قاتلهم تكنلوجيا ذو نس |[ تباوع ت2

 0 لا

 قم العايد اظفرلااظرخيزمز اكمل كلن جار ملاكم ل ارغم اذنه |[ تباع نب نمو نمل نط ذيتطت : جالي لعد

 ال ةرجإلا ناكل سدس لع امْرمدَب ملك ل لغم نتحتلب جار علت كلزن مم زعم انهي كلا ةريطف الغلطان

 تفشل لاب نام ولياما |. صامد نست مالخ اف ماكخا رتل كا ثمو عءْلَسَولاَلَعَص اور ا١انضإن

 افا لتتم ةزبنم امل فرات فاز انتل كَل اد دش اجزم ءاذصما نضال! كن

 اهتنلاز عتاد دلال اف هنت سلجم نبنسكو ل تض عاظوفل اضن اكل ناذخل ا: نبنمؤلزتم !باهنخاض قاغل ف

 هننخالاه نور تملا باسل زماتنضا ثلث ذيع نرتب نانل اص كيب نبا قتللو سب موال ادشخ كد زمدخ خت اقل تين

 مال اهم غصة حل هد مان نئخاو كرا دْيخا/زاو نون هقافك كلذ تخجناسللاساذاذ جتا امقشا

 نط! تعلن بت ويل مادلل اذن بج اطما كب طتتإلقزبنم قارا م! كبها لوح عاشر انلاىَربوهو سلع وما

 نيسان احبها نإ ج نلف يعش ىدؤطا خبل عجانه طا زحل لو الار كتلم كارت

 انه ايل: اورتن نا مهَع وعدن ا هدع ل هس هلا يشل اهَرِرَج هللادءرجزم اتم ار خاتإلع

 :اج بكايت عال انتحل ةلزعمد انشبا هدا هتوزيعنننيرع نكمل فة راف يري تفشل نضل يمه م نجل اوشا
 5 الهلي يقيد نب زاقجا تنهال نفالئيوعلا تعينك تيجزئابج

 فةنممس ام امثد انعم ارل تاكمشد نب ايزل !زمّكلا ماطاللن اكاخان اسم: نمرارفالاب عّوطن اغاني زكي ميلع ميما

 الفجل تائب ع اند تلاباكءالغرسابعل عنان ن عبو عنب ب انجب كشاؤ نمافانؤ اظعانِهّلَجورعْسسا

 نبع افوربإبمالغمتملجربل تبل عب الزب انتل هذال هرتز لع شارع ار عراذل انتزع عيزتلا عن زق لعل شنب

 ثم اةودحا د ناك اندجو نين نقلل رلتم عنب سا الا ناجل اطه يحتمل مط بف اف الم

 م كاتلاس اهوا وزع اير ال غب طخ شاغل اذ نسا تمدد الام انخرخ اذاهرم تعطنل اب اهعف نافح الش انن اك اداننتبلا (ميلع

 مميش سي سييبيبيبس يبي سس

 مط

 ركعات

 لاذ

 ا مجلد
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 | نيله تحانورشلانكترنبو انور رختجا عطر الا امهدَح مكن ليما ااوجلادامغ لين انم انجب اهنكو كل خضم | 022

 دالك ضان امج زوجت تضخ ناموا فضلا نيكل اوعي نقتل فدع كلر طونسن اهلك اذ تغني ناظم

 | رجله ةوهزم مالمو لتزيد عشا بعبب اكن لخل اخر اق نيؤخي ازعل ني انع درابملا يجد عت انتلع سيك
 أ طغت سويد ناد دز عصنواّنم يو زو انبةعزعز شتا تيك: يتسلل حسو طوس ام
 اتملَهل نهب اعنلاة1بل انهنطلا ةةسللذ شباك ام خإملا دل انض ذل اكحاط زحل انج ئخ زعم ةلما رنا انض ةوتض جلع
 قات ازبةعرختع كب اكول نانا نر تزيل عج دار ع دافع انانغ ك2 ةجا زن تاغ أكرتنلا
 انما ةزجاح منن نوكن اال ادحاذ فاخيؤ نبت انبئ لخالد نتطلع ادع جاز عرج |زعيشراط جانب نيل ابعيزع
 1ذ1تنردانلاةربتون ان ندد اذنانلو اكان عناق انساتا نم كحال دل جوت اثجعناغسالةزعاشم | نم

 ندا اناني نانا نان ماكين نيس دز عوج ازال تل ادنع يه نعبر خادجقبع
 اننسدعاؤ تافاؤزشا انلااندَجوز اناناقح امزنم دحاذ كش دلعدعاذ نال <ىتزلاوّج ازهودجو ناف كل ذزعاثبض انلشن افزجا ْ

 ْ 3 نبا بي كحق أك تال ارحب اعتم ب شالاز ثا اذه كيج نان نان تزل يحتم ا

 لانالقرخارابح ا دمللانمذ هضم (تلهمر نا ام نم ةتحا:ل كدليل ةدجاؤ نال ة نادي نب لها زعيشلاساننعاثمزع |
 أ دنع لاةقيعنتع فحلانبنؤطّزعاهبجنانعنب ونمت بازغدنرلازع انتم ًاككراتلبندازحاباشلا بابل وتس اهنب جتا
 | ان ءاقيع باب اولافض مول اذا تلعمش اناولّصن نسون بم لد 2 عع رتل انني نلوم 1) هش تعا ,ازعتجاا ١
 يعمم الف اهجذز اهتساج جا ااولاذ اماني اقل اندلشن نعش نزا ان هرااولاف ككجاحاطد ل افغرتاا لن نمؤللتما |

 | تالاف نتلاوباَونلضع ل تلال عرسال انض انلع ةيلونم انه دلل ايمدفطنل اضل افا انو كنت اجلعتشتوم اينو
 لكي ؛ رايكم انهم فوض :للاوارئبدشلا اننا عطخا الا ٌعجراَو عنز ناطخ!زاو ترجعين مؤ ملزم مت هتد!رزح صا
 أولؤلا هزبواهلطيؤ ان عض نحر اج رطننس دنت جال ةلدل اجت لانني وشب جاهز اطللانالةلضعل تان

 !نافعتيعبالز افا انج تهتل لعن: ويم امل تامل ير تل اونعز م مومل ا هصااخلاةقح ا راجمارا خا فط مالم للا
 مهازعر حازب عزب وجت بي رانج اا كو زيا ناقزكاا يمك كاكا زن تلازاذاذام زب نك
 مامر تيرلعسع ا هلاظ هوبي نوم تر تلبلعزبنئالم امض ةلل رتل ع شدادتع مل زعزانع نب قتعنعد شعت |

 "حض انجوذ اهتم اخذنا ول اض كناذ زم تبل عنبنمئالتمااةشاظخ نادت لعين م قي مازمك شا زنعد صان ةركأبتخ ْ
 اللول كبل نفائس ةلملا هنهنخق ل جاهلا 2لتلجالعل اف نبع ا مطنلا يللا اركي راج شح الضو دعاج ةباج

 لانه انوناذ يت اناذ للجن زف ةليحا لجدول يلع ماس دلم نت هت د ةذلابعنبزجعينج
 نعي تانعلع ب اككر تحل اذان دنعتاكا منطلز تابت اؤلهشااقل اظجز حلا انلل اف تسلا نلف اًولافؤ. تيب لع

 دلظ لثسلا نلهز عدل اما انكربنملا مازال انف دان ان اطدلا هل ته ا حشاد ع هرعد اعرب ع نزجب ا إن عشبع ١
 نجا هعلاتن اذ ة!؟اثكد/ئلافل نري آلاَسا اهل سر ل دل سلط راج هش الضم ءالمدلئخاف ةلشا ذات اني ضاشم |

2-0 . 
 ب انيؤنب كا وهعل أل العا الع رب ال5 اولد اولد لل جنرل كل طخ هت الج نالااك إل اجناناخنتمع |

 ع ١ وام هيي ل د دروع 2 - > 9 ا د سم ا

 ا زعز جاوب عير مئزع سومان اصل! زعدجلا تب نعيؤتزبا سبلت لعشادبعو لزم يازع ةزجتبا كو كرع ْ

 انف اذإ ل يقل ةرإ تيدي رت |نعراعنب ضيازعءانعل حانممر تربل نقدا جاعرإل احبس فا ةرتبئبع شا زرعنا عت «نمرع < ورد 9 يي رسما . ٠١ سومو توق ا - ء. مد 5-5 < يل
 لاك زازادزارلاقح عد طوني شعور خو هرطَو اي ضلج ل ةداتلا »هاد اطاناغدج لاقل يهبل ااكرا ابج

 فاذا مهبل ذ انو "لطف اكيونمنيدسعو نش يرضو اهي مضض يزل ةراتل إمداد نجي ذقاهبج املا عض دقرنم انتم اك مش |



 ١ ص 0 اب اكرظلان 0
 ا كاد ساكراو ل كبت اكما نعدنو يحك زن يلع اطوتنادنال اهجح انما هيل انج عز قل انؤدنتكت انها ثنا
 ْ اح | نع |كابيربس الكا اهب ضال جز اداليملا اهم ايل نم ؤلاسملازءىلا ايجات ادوات اج مرعا نلف
 ْ | «يجدجملاسل انا غو دانس هجن لمتنا رعر تطالع رعب اهلل سياف دمع ان نعضؤب بيد نعكيلا
 ظ 3 هل ادتعهلز ءربضملانالعل ان نانسنيتصزعرموب بيد اهبلك تعذب اكل عّنااوركدو اهرزعلا دال ن مغ غل

 ظ
| 

 3 فأحب ض اخ امعنبد اقزعن انس نبةزعيدعزب بد زهبنكلو دملج تبادل اه ذمه خي لهم مل تابع

 دس ةسازعل سنع هتسلا او !ينهئرض:نكلو قجبدع ربل ادعم وع خعبسر ةربتبل ع شادج عي از عهبدقرانمزبلبشفلا
 ْ انصأأ ىؤكلازعبؤبزبا بد خال السبل اذ جؤنم دعبل اذابّةلا نإ تيزئبردع ادع دز عتب هل رعت اكس زب از وصوب نع
 ذرات تحميلا ابله هتحاضلا بسلا فتيل اهزدمج جاع ةهزع دالز مان ارعيتب زعم ازعننس نبض رع
 ام يازيازهنع سبب رع لعلات عقافايهذ :هئالمي ة لهل اربع د از عتب هازعزاكسم نان مؤبنعنبتملا اّسمد

1 

| 
ْ 

 ١ انصأ| كالهرن اما نعت دكمملاد عز عيب اطلازعنع بيد ل هلا: همم ارْجَو تامل عشار ع هل رع جاتدن: ل سجن كمع
 ١ 0 ا
 ١ اللعين رعي فلات ات ل اختنا ةحأ كر كاذؤمل ةزتفناوم
 0 النون عوبضلازع انيرع بأ ر ثح اكول رص طاع كس وسرد وصمم
 ١ 3-5 0 ذيل مس ادع هز عنان
 ا 0 رع وجب لي ةيجزعدنع يمي نا ةدلل ذك كنبات لكن نم قائما رك هي عصع عدا
 ظ 3 ا | لول ةحالؤ عيب ارسل فن اهي ةلخازبإن هدي جور لعهد اداول زبن مول ماو فردن معرب نزعت جز عذب
 أ 0 دجال وعلاش انعم لاب ءءا ذل اومن اكممت ا ا
 م دله تحول شرت العن س ول مانا نر تزردع هس اربعه لزعي مدل [ضهجن عع ازرإ يي باذلا غيل طنلا خيرطلاو

 حلجلاكجو اذال التراس ادع دز عبس جلزعن امةعننعرملا تمي كوز تولت يلعن نول ماي حا لشد

 نصا الصنم ولصربن مولر مار تيه لعش ادنعداز عب زيت يلز عانس نبعد از ع عسب أك اذلس جر منيت كيال

 اصأ 6 ةدادنزعدلبج هازعاتن ازعل ارعرجلا بدل انما: نمرة ديرع اح هب رف عكوب ثبعل يي ايلا

| 0 4 0 

 ينل حا لاعب ضان تمل هتان" المج

 ظ | تك اجال دمت ذرب نلالا جاين بجد يلازم ذهني انام الا ناجاخشل يس سابال تل عرلؤم

 مكواة جلع زو اتحس اطيل زم ايما دوك لع عخاناننا وااو جنوكد نم اذان شا هس نؤكن انجاب وكب

 لاا أك لوح اورج زل فاو انااا ةركاهل د بث نانؤ جزم ولازم |

 يا 00 كيس مجدا ال اكدرن اول ارءهل طف دضضخ ازعل اسيل رمت لع ايوا زع ةراثن نع رجلا
 ا 2... ظوتسدنم هاتين اكادير عسا عر هتورس قمبوا اهس
 نتكاسايالا عدم | | بات ةضغخلازجكلذرب خللا الزب: خضر اشد هبا انو مال ايس ايب ال هامل عين وكل شل نكد

 0 0 زال فيركا علان .داميدالبف مثالا ضخ ادع تعول دان اتاوش غارت لطم نمد عشا غلانسل دال رنا

 ظ رح ا م 10 طالع ضيا ءانع تزيل سرد اهينسل يبين اري يدلل ذر جن امل تبالغ 3

 2 ”ةعئاط انهيلم نبل عوف خارج ساتل ان اف اهعكتو اهباج اهيلَسف ةلط ارث كلا عزب مهب اك ءاجيرتسوبلعر مجد

١ 

 ءالامسس



2 | 

 عاب اطصاضس ع سع هاني ازعل ضم ناتج وفا كعب ونا بيد 135 اذا

 نرساطاازعؤاساطل اعدَع بِمِيِمَبحَهَو اهيناب مكاَسلل ؤممظعا هذنعل طف هنسوهو ةلملااناب ٌقتاؤ نطل عسادتعيا

 تبر رجلك تسل ف طنب نط تر ريع ارجع نال اَسملاف فني إرعم "تلاع نتن ات انعيوشنل انقتيع 2

 ..نجام ا ةحابل مان لا دنبلأ نجف دو اني جه اول بع يزب عملا ةالَض لقوم لعقار نقلا دل

 ْ دقق ال نجر تولع تلا ءادال نيا عدس نحن هزع انجل بيب أككدشبازعزنلبواتاؤاة جلف

 ايلي اءاشسنا اذالغاطّوهجزاللانح عبر اطْوسَنْهر شعور سجل اةردا هك فوسالو لبانعغبمل ةغاخئفد

 انفو اهراينسادث د ا و كر اًمكمرل منخل! د له ؤخاشسَح

 ىاتالعش ادن دان عرلجل زد اة وتلا كرب أكو( ناطعزمبلطبلخ ل نتقدم اة اذلا لمين تانج
 مياقاتيشادنع نعول عرج تعمر رك ١ بيير ل نال: اخف طا يقال ين لش اد اَلَصاَحِلَحَتا

 دا غريب ناتي لسه ات داع دانس نعي يافا انبرطادئهز عا اضم مدح اني يعتمد
 الفول افنيبدقتلا ةبئاؤرلثمَو اضلَحَد تال تفيلَع قع اند ظل العجيري نجاه خزي و اهساغبؤ اهجتزنول

 نقش لاذ عمون ناكل .تلجالادجبا انت عاف اهحَتاملااهجو زم عوج اذاجال العماني

 اغلالل نعمته تلااننهرججالف نيالا اهعظونةكالو د انوا تع ايت عن ؤكاكو نسل كد رف قماشنل اذ جون

 قات ةنل اقبل اهين الار ش انلاذ ابننا اج وب اقتل ا بجوبالوتل اذ عاكتلا 5 !نعفد قالا لئانلا امو رنبشنلاَ

 ايضوطعف اع ءايِلَع ءار هيلع افاد راكع جالا تادلة نافلة نتذر جا ناجسجْوان ذيج ايلاف ائزوجالبس

 نور حا تيلَع اربع و اك ذل اننا ادب عن عطس نإ :ريعزع رس كتاب عنهن عردد تبا ههنتلع

 | امل غلاف ام ازجنال اودمل ان مجال اذه لنج دل دوم. العرجالا طاع ارسل دامس اكل اذ هتتحان دال |
 : 1 ا ا ا

 ثنو زي تلا زج هزاع ارم برضيل اذ اهساك ولف هناكَ لعاف لالخ لتجسلف بيد
 افاست ان ”مراصب كهنة ضر دن الا: لم اك ّنل!نيذخا انهن مارا احضري .تمتخانبتنتاف

 تزال حم أ الية اق تجوب يم ذاذاغل لاذ ناكرشاه ذو ةزاإ شان انسب
 1 يع 10 مبا كوم هو ملل

 01 ا ا ل
 تنور اكو ومر علاذ انزل ل علا عنتيل تلا ةر كول ع دارج عب اعربجي وا عدَبج نمو نعوم علَمس

 هداف توك نال ال اذذ ؤرْخّصلاْن 0 ا

 2 راجل اهني لبن نجاتي لع شارع اشناَسلا رت اعدت مواطرعرب اتا ضعي وعرب عِلَع

 00 ا و و ب اف ا اج كح دع

 طعنا زهارين عدخا شم نعت خذا ديلان لا لعن ان

 "نييافل انين زعنببححلا يبه نعيجلا ةدلَحّيِن ارك اناَلْمَو ضزف ةاما ةررت/ ل عزم ا عبَص هلع

 مالنل اكن لمَ َناَوَلاذعالل نيل هله اعتمر مالح نجر ترجعين سل ةراصن المرعب انلع

 تاؤلدل ةؤبْسفن ملغ رحال لح الل اذ تمل عسا بع دنع اخ نت سيسر

 1011 ا ا لا اا :
< 

 آ

 ضلت فقفؤلَو اع ٍلَعراَزل الكركم ايومَعَي ناول دج بلع ح الراحل وبسس ادبعاب الشمل اذر اند



 انبرلاؤرعالا يلبسن منن ةلاكاطاذ مل هضاطل اًوتملا د: نخب نقيا د ثلج بمال انسزل نعلم ضل اقح

 :عوان الاداة عرلان نام صيدم والا كهازخ لسازعنخلا ثبدزعيجد بن علم أكمل تالا: لشد
 | كدِوِلَحي ايضا غطت ل د ءاجغ نماش بم انس اكنال اظن انزل اهيا لعافلان الجدل اهلج إال ادبعبلا
 عيت أك ناين اختل اهلعو دفا روج اهلي لجن اهرط كاكراق اهتحت لعن دا انهن بر اظ كا
 نعنع اًعبجل هس بيد زعاتعل ارب انعدمت جة! لعل اةرهنضالمنن هل جَوو متالبلق هل ادعببا

 لع اهنا ضم حدلتلا يبن عرب ازعلع أكتر ننامارلل هل عش اربعة ا عن اهل قع زتطع نال:
 هلا عبالتلغلاف ب اطضإضع ضرخسم أكد نعالمل ا ناخذ ثتعم بي أك ملل ادذ نمل ور تي دقش دنع يب

 د د حازت اطنعدتنلا عن ؤتلل سمي اهب منيو تاير نمل ذاع خر ناظم طم اند جيل يجدر تائبدع |
 نم أكان اب انعن إن نع انولارظنامنالا لك ٌدلجتلاط اهنانشف اضبط خذها جوري درع ل اني هزل تيل ها
 اج | دع أكن ايه ةءاددج اهلخرجن الط ذئضاننخمل نتي دعم اعنا زعيم نفل يعزعزمؤب بين عيلانع
 تاكد قال تفنّدكمن ناضل اكعنش دال م. تنزبل عطس اد عيان ع انس نبش اربع نرتب بي نعكييدل زرع
 نطل َرؤل اننا تدع شار عما عج دل رعزموب نكسب ازعل أه هنتي رمسو نعال تن تيكر انا ذم ا
 دادهت |ميزعز نس انة يجتعدةانبتع بيب اهل باري زم اتش الوم النعال الو خنت لج متل نانا
 ري ان وك الورد امد امين زعبواتمرل عل افدننازاب نإ. »اكل اول نعيشلاسل اذا تلف عرس ارتعو نعد انني جف عزع

 دنا مال فرط نعةفدامال ثمان زجال بات ناةاذا شبل نجزم تمدلف اقالكل نس اقتاقنلاذ
 16 -نذ ماطال ادعس رع حسن تخالف يشن طاب لذا انتا ةمنفزف اًمحلا هلع ةنئمهناتءانلاف
 اهكرذذ انعالنغ لاكن فلي قعد اسيل انرؤت دل لك هطاوبع جازت دار عمر نعي انمتمزع نبت انة يمنع
 شجي اعز بجزعزلةاتالشلارضداسلار يي دع نعبد نعت أكنت خلة ةسجا اتلاباكما نام
 | عزا تضنعدسج نالاضرسالخجلا,نتنزان لوم ات هانا هننلا حاط ذ يب. دقن انا دنان لش اكلا شف

 اهابانع يي ينزعج تعدؤ كتير نييإفون انجاز جيتي بيع شنزالا أك ءانالا دعبل اذاهشس
 تان اكناق كوالا رح الكوس نبت خردج هرم مدا واماكن ال اطفي فادشو ىلؤ نم زمن لمت اسفل -رييركشادتع هازع ”لانضلانلتلازعزانسنبتع يزن نبعتباذعتم بي أكدال لا6قانل ان ةولو فاشل نشبرتزهلع

 دن اكماكد او زاد اضل بكد اهددغاو حام هكدا دقاف دعك يعينا نا
 دبس ضيدان مجانا ذى. كل دخل ضير تدار زج ضو لاذ 7 انا ؤرنا كالا ةاقرتاف دلخرجعلاذ ءاندع ءاجاتل دلالة زلت لع ادع اثاذل نرنتيدازعراة بخيار عرزموب تبر نع فلا زع

 ناب دان نبت نيل عتار)<ذ ان قبرإ جبلو ءالزع كنج زادي ةليجلال اذاذال اتا لعش ادب هل عدنلشل رع
 بان نعداخ رع لسن اربي قعد .اثول تاون طاع از عنانس قا ادب ةي قرع ابا عزإ ضاع سم
 غادرإ ةدنشلاناناةخلجحفم سير :لعتحاللادءانذع كزجاذلاهماهدجر يان: ذبل تال طارئ جوانغدإ ان ا

 هلام اسك ناشر نمش از ارعنانن الابن جان دبكلا كيب رطغتناو وعل اوربكتلاإ ندفع زم ا

 ةنعتهنل طن لازال هجران ءالنجون نزيل اس غر تيرج لقط ادع ديزع نال نعرضكب تب أك داما
 نعد ا ثبدبمدالا ب أها .زمتد اك ونس الف نانمزم جونج اب لا تسالفيتكيشلاذاار اذنه لةنابباؤشلال كلؤط! نمنلإ لذ انس الد اكءاربال انزل اج عن اهمال اكان نكن هيلا قلقا نان 5
 تميم ةرجافل نلمس اازتنلَءننمؤإلض ان ذل ازا |هنلع سدا سب هد ادعو !زع وكل ازعل از زل

 ص



 ل 1 َ اعز عب ارعز : زعزجالاو

 ندم أك[تا نينار اهبلعت 4 روع !اهلعتاط اك كيري ّم ةرياضلا اول اننالَسكرل اوربا عس لص شد انو اثنا

 التل لعشاربع ازعو بلا تحن ابا نعاتبك ع2 لع يافا تيد ؤمزلع نان: عبو وبا جبد نازاةعاشؤلاتع
 قلتي اةضزف انيئباننطس لزرع اح 8 اصح شمل ازاكتذائل ارض ان ابا نغم غنا ادجنوك :روكتن دويل اكراينلطتلا

 قضت نرش ل رنارتززالعطادجع اعزب حت عذار لعلنا عبا زعلت بير أك بحاح انتل اكتم انذ

 ماشس 25

 دوز مازال عسل ابا هئدارتعاب اسنان نرثي زع ين اطإ) عن اي ةنضل اعز ما اجترت عتب نجِإَع

 رافال داص نحال اال ذتاحتسلا اهبلع م فاه !زمعالذاطَملكن كذا اناس ان ادعي اة بس اذ

 فيرس اماقولضزل ايراد !بشلاهزمل اقتل الو دين لشد الو ذل جل ظفر ئل يزف امله مبلع
 ماع ل عيّرعو مي قدصدف ناك نزلادلو[لافاذإ نال اذض ازكه انطر نط بكع كل اًمانكادل نذل اناث فمع تملا

 نختلف! احتمل ١ايلصمامالا اف اون لا اهوار يلعن: نال نبا "ملل اذار اهيل عين اطر

 صو مايد انما الَعمامَن ابن اللف دايما فرن اهبصو اهنا ذر ايركتاغرنمال الغ يلع نيون زج زل هند اج

 سلال بلاوبهن لعن عبادزبازعم ل تلاز عيش الارجاع ثب اهنيجون اهنطبدل اَمددَجرط امَّيطا الف دن

 تلكرالاظسلفب. دعوت فايت عزم فيتادسل هج ئعدن فو حلوا قع هانا عقل صج تبريد عش العا:

 اف دابر لانه فطن اهيجز لع عر ا وذ الانحتسلا امئطعت نك جلَعسيْسد ايرلَع رعد فلانا
 يا ءانيبانذ ب اذلهزم ثرفب اعئواب كيب الماك ةة عسل رتب ةنط اال انهتعئموطباعقشو اذهب نفوق
 مآل عتاطدااف ذا اً ايَِعاطلطّلا اهجئترل قع كجيقزن تاكرا ذل ليز وصو كانط فلا لاب اكرم

 زكيزيادنل ل انغدرتما سبب كك ازلاتسا يعطر انتاجي ينم يلع اهزفط لا هجر ربل قت تزن كناكاد

 اباد خزشن اور نعل دل ٌكلاتايلل اف اناذنعنشلإب تل دوو اعد بيلا هزل تالف ج از عييت

 ديعيارعتع كك اررصوخ ل امئعأتزءلاظبج المالك حاذ ]كذا بزيت تما ل عش ادبعاب اكلي اةنانس
 تاه هدا ذل ككزذنبلجر براز ةن نو ماذا لونمب ل تهل كس اربع ب انضم انام تل داو زعبل تبيع
 ير ةلهاناكن أرب تيل ري زال ع اربع اطال نات اكوذب م ايهدّرعك د امينعأ دخان آو الإ
 يتبل عر عناكل ومنع ل تال ع ادعب ان عبتمص ود انعثعهزتما بيك ئه انيك اكدعنانهؤننبذ
 قحدتتإاك ازيا اضاع ده يما نكثر ىداذلاقسز تلعن امو كماب جنم تايد اذ
 اهانمسرلتعل لمتد عن اول معينا تال اننيجف الينا نعنفاذاث نط 5مل ةيعنزع تع عل اداب عمتعب نثمخ

 اتا رعدخ انبتع كبد دنهل ايل عة يخ رج نعش انج زعم هبات غبن زع دال ازعدج اوعي وخد ا كبد ةجتج ام
 «ةف اذ اياد لولا قصور ذر اذارلَدل ريل اولا الل وعدن اك. ت0 جلع انيزمتح عر محن زماني نولك ان
 ”ةلةزطناكربؤنفانرلن غول انض انامل تنفخ نعال تعال يزعج نادل سلاف تجزع تل ازعدلتلازعيتبإنجلع بيد
 انا ظيفداننسْؤ ونمت اع نلاداولاَكلذ مطر لَوان كللاطرإ ونمت اززؤنإذ اظرما ءٌوباهَنْ هز اذنلف كرد

 نم زتئانباابرنبالل اةناكن اقل فان زغيزل الهلال اطمن نم غد فو زن زلازباببجتَم اكس الل انناكئاقلاف
 أ[نتونعزمرل ان اكتاق انس هلو طدخ دا ئحت الق إلا اذرّتم اطهملو لإن ايجي خإ نم اطزكيذلو ةئرمدتما
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 ايفل ةفرانن ديه زعيم رمل ارنهعدرس بيب أك ف اكو [هارم وا ائعىنذلا
 بصل ببب اطونس اك ماتحتتلا  زضل رجالا نما نزل اك ماب عت نط جرب قنا والو تل ادع أما

 جايب أ كرعتم ارد ةزتمانناكن غرم ف كول لذي ل تولة ادب دز متاح نظر شنم
 لاقغل اذازنلإءاهفنف م براني ؤاع اجي زعددلاتل الامل اطهرح |زعنازحتب ةزحتعولانهنباشص رع رتداكب

 لرش نع فعاذإك عيرض الل ان نعدنمعو اها انونكزمل جو رلجن اجازات لفل زم قرا غشت و لجو بتل عطرا

 ليقعرتضاؤنعسزلاج رسل ازضشاق مولع احلا خولعنبجرالابزمنل ارض ناك بيع اداج ام كلم تفرط نا
 انمأ| اخدت اذا ريح تلاع من ادع دار عاسفلا بير أك ابا ةيلب نا ذاط كتم. بيزنشا
 .تجاالالاةنكاقرن نلف بتملز كرغشم كمل نضل تنس زلنا اني بي ساتلاقونحتماقنلاةد
 اجلا ناو ونزل مط | زن ينال كح فلل اوت اخارن اذ يرنسالانالخجز بل اظم عت تو ذهنك تعتلي ف ذافلا ١
 16د وانزل نا عنا ةعيعج» ببنات أكانت قولانفتفيخا ماج
 ديول ة]تهتلعمش ارزعدلز جزاك اعنا غيني عنب تيد نعتتيع كرنب تخداتج فات واذاق دل طنب اقددينأ

 نصا دنذعانزاذاباكملادلخل ان.زعانمنمناعزع زرنا بمن عملا( لج اخادناكئ الخجل ةتدس تتن

 ديا نان نعبشيداتنزع ارث نحت انلعأك واكتب مربط نلف دخلا ةئاناطس زنا

 نيني ضيو زج ىو خدع لج ] جوز ضد انوتااعل انامَسس بنام ةئينل وباسم ان ننام ةؤيتلؤااشس أ
 ا 15 نارين دؤلمدب زي تزال عطا ويعاني هني لزع نبع نتن عيل تا تي زعد بيد نعتعأككأ

 مم <نر دمع

 ص يبد انمنضلاههئرنج ل انوطضاز ماد ارخير شواذ اذار نو انقل زمناك اذان اجرساتلاؤ مح نمانطص نناغأ

 ١ تعجن اوس ز عبس انيقه زعير وزخ تن! بيد زال ا ضجه زيف اوم بتم شلاق نون اغانوتع غلا بز شو كولا مجال ١

 انمأ التنازع !نبارعنبسم تاكل يزغناناكا هه هنن اةيرنمإ تمل عزه نعلن امدتازعزبكنع
 اما ةّصدجيإرع زعزع زعد اةيزعنسلا هيد اتحد جل ورا لع رغد زعيالاسل هداف
 التلاوه امانكقهننلا خاجزل نلعب قتلو لك نيب نتلبخسؤ اليونسآلااتحيلظل ربا لعزل |

 نسل ُببد هداج خب لعل رمال جزم كول اعلاني نزعابمنعزمؤب بيعي هلل ح اند ظ

 دي زعبونختب بمد نبَّبتال رلعكجاط عجم اذا كاهل ازعز تعزل عمتدارئعاباسلاتيلاه املس يشعلان رعت انع

 0 ٍإ دقلاطددخ تارا نعي قتلو انجن كب باز لل شن.نلضر د نحال اذان اذوةانكرلش ماطلعت ة تاغ |

 اع ناتو ز عنف نية يعزع مواز ونس ثمر خجل رشي ؤ ملاذ ادي الذجتق تكلا داخالاو نإ مؤنع
 تالاف تبا( نكاد ف! بل نهال ر فيل افملاف هل وفيزاعر اذ نضال وعب كذلملا زيتا عزب نويل مشن
 دابا رمتصاابخهلا عجزنا سنك نقلا ةنمتم تلج تنس ادنعخا واقسام تسل لان طانناك
 21يلاكاقلهيرتل.نلاوقلامذإ عت لذخيش ناكل عير ضضلا جبل عزل بنوم زجل نزع

 ناب قاماكتنشلاقح ةنه المنام دب نموةملإ بلع عاطل هداج عش ان اوكن ال انخاش اعدل لاتجعل اضن سالاقعأ|

 زقنل لارا ماع ءاؤسرزعلا لو هلل اةني نا رانج دازعيزاسم نار: دوب تيد نعي انوع

 ْ ؟5ياحتطد خل بوكو نآ مقري اطن نإ تقلا ضجة لعن اكمام ملك انمسنم دج ب قعدات

  5ا ١

 ةاردلا ١ |



 2 ةكتت نا اتا

 ٌبب اهوببطكب كاس كفا بم الب ساقولختك ملشالا:نزحاككودالا اطؤَسنبادو تلوم تليين غل انخدانابن ا

 تون انكار بال افرض همكلْذإَعملط نال امال الا عشسإزم تنذ عز اليت لع هش ارعجب ا زعنانّس نت ادب ع نع

 نوافصلا ب بدملطرزلاذالبنكتلل ذر ساقي عبانجب كيب دك لت لعشاادبعبازعناكتزبازعزد ذب تب بكشأ
 نملاآله انس نم لجيل اذ لؤهاط كل ازغ لنجل ل اول تال جاز ع جرت نعول ا دبع ندوب نعل عنب نتحلا
 مافن نانا لنم م تهل هش اعد عه زعناؤنسم ريب لسور ص الويل خب كانتا ينشاف

 بعكس مف نمر لادا 5ساعات فالو.ست طن جبجناؤس بالنا حلةؤرجخول لن تأطير طاف
 عيال ذرظسإ رز هاد دلا سورتي مش اريعنبادنع دل انشا ءاقضال تعا جار عرنللا ثم أك [تقرلا
 خلتدجواب كيب عاك غدة تب وال ذرذخل اوس وجت اد اذذش دج 7 لا ةاكي تتار ظنإ تاع اربعون
 عادالارعيطتل ءطارعاب اذ اسناف ين اه ارعناب اَنِعزمجعز عانس ارعدبج كيب : للان ا-اكتلاب اكو دل اننمذ
 لإ نبي لنء بلان قبلا رغدعان تباعدبح كور كالا مل زنا ذا ادب يلهب اال ةدنلا الع ْ

 تيرفلعرباواثق اا ذ اقر ضزنيطتعر باها تال اذدطاجج مذ عنز لبر كل تبرع هش ادع ابا دليل اذ جاتحتةلبح أ
 هطلششادبع عازعدازحن جزع وجان عربا كبد نازجن قت عزدؤب عيبا يمكعأ5 اع ززمديلةزك تنم | اذه

 دنطلاف خنق ف زن اد اكاذ اتسكونجل اذ ننلذ غساق دلكتلافنل اناًمبَجاَمْم تنؤل تيت عش اربعين الش خلاةراطتتلا |

 جعوفلاطدجبإ جلا نلت مال زم دز عاجل روب نعش الرسل اديارعد تن زعل بيب اتسم سي كاتيرم |
 ااناواقسينزملخ لكلتزمينوتفنرباذلانإمفادنض ضب كمل ] كلَ اد اوتسلَح نان ممبلانامللا افا

 هللا اوكَصنيْ ولم اضل ان تال كه ابعد ! رع ما وعقد ذ عن سم عنا كرد احا ذات سبير من نعجرب

 2 ةقع كبش جباهاؤا هسا لكن اكان الة نخب نقلا دعس اكيجاذاكسلغاج يفي لج طيزف الطي متلع
 نالا لاند بز جرت زهنج ابا نلايلاة يشبلادابعيع باين زعدزنس عدنا نوع تعبأ

 (2 نطيل ةرئلف مهن جل تهبل نب نموإ ا ماذانض يأ اولا ذض عياش نبا لت لل عنو لماذ اذض انني تافسهنسأ
 ديلوبن ذل مال غلو لتجنب عت نيتيعت عم واخ ز جول عتبان لع أك وخل اذه دنا تاو كتلانباطف ين |

 نعفيبا بيزنس اك ذ ال | حغص بد تانج ناولدج دانا لمت فالق اثدشإتترام
 نرسل بيد ناوعتصز عناب أك يدلل زبد لجل اذ بيهن مانا ينج فنك فم تجب لال عدل الان عامسزعدامع

 مارشال نبنمئال مال غل فر تيزبلهش ادع دياز عياترالا بد أككر ياش زحداذد لشي تمزب حتا ا تعؤخسازع
 فلا بني ان عوتشلا نعل اضف نعل ا مم ءاؤتل اال انهذ افلا ب انن ئه ملف عزب الداب قرلا بلع اصس الوشم
 ربوع فس أك ءازتلا ل اضذاطلابابنزم عربا 1 سقرلاوربام هشبل الوستل غل انتل يملا انهو نعي تانغ

 اضعف كب أك ك2 لي ميلر شبح كبل ةميران انام ان دضعض | د زعل امارنعتشا

 ب م مسح سس يسم سمسا 7 72 2م ا 27 يح ع يو ومما دكر هان صح متت نا >> حجج جسد جبس ووجب -- بع

 ل ل ل ا رو ور ببسي ل ع و ويووبج يو محا دم محم دم صن ا تح تو ع مج م بج



 3 :نامتيتتلا ءاثو نينا لان رضي رتل عطر اك ذ نال وعل قلع ارتعا انعم ة لعل نعناع

 ةيزتلاقنا ننال انؤخاذ رجب ناك فك[ سورا رعشة بمول نات !كدلجل نرسم لَعسادبع هلع لا

 ةييظلاداعناذمتولا برم ع لع تمل علة زبر اش ازغ اعل عدا ذ فض ختوج بن, سال الزم تبر اعلاف ا

 توصل زالولا- تلا يداورخلا عل ناذ حد اك بقنا لعدللذ فس اتل لم الاربغتش بن جنالك يزف طش امون

 كتف كه سلال هرتيدرتهش ارجع از داززمأب برب نعمل نعل أكربن!ةلع تول« خا اد اش ادهش اذا
 االنزعزدوب ٌبيدزعاذنالا كا هونرز زا داندج 2 الاغنإبن زعناكلا:1سورلائ عساس دل

 نع أك رفح هذيل نجا اذا قو كس اذاكر نابي اذان نإ تهبل جلل هل رتل عزعتج هلزع
 اهبل جرش اغرلخعل فرد ونحب سن عل تبل ع اربعاب الاتي اذراعن يؤم ازعدإ تلاد ثيد عقودا

 اهدحات انتج هاجر اق وفيات مز نقض زعدخن كرمز عتعأ كبش ينزع ةوتس كليب ءازكاطزكد

 منجل نيالا جلا زاشانق دل نيا جي اكرعنازعا بج اغزبّبنلاو لاذ برجي ل تابل عن اكل نجحت هلع
 دنا لخير تزد نب مول ماك اكل ربو ازعدعاجزعزموب بد نعي انزع كم و كلذ تذكب رشا

 هش لن هز ارجل الا اعمال هضم ف تللذ ارضا ذافاطهنيزقنل اوك الإ امدلطض ننزل اضل نراهن 15 55لاد

 نازجربخنب دينيا زعاشؤل تعيب - تاز علعأكت يرض اوت رتاج رب شؤي ماك تاكل افرنعاة نعن انعم هبل رع ةرعلا

 انمط|ز زر ضم فر ارضا اذا ةدلج جنين اج كت لازلنا ف نيزصنلاو كويل اكان التم ذعن يؤلم امعل اة. تااطه
 هلاغبانع نةنجدنانتعمتلا بدني تشاد اب نويخسم كعؤفذاث مواطير ن ذل يزعل رمل كرب زج !وايزكو نب لسسللا

 عساف رظا اذا نلَجنِم امنيبتل اكسو ناو نضل كييف تال عنب ولم تاكل ذب تزل ع دارجع عيلزعط اعلا

 تابع هام ب ناذع لضابط أكسب هاج اج نجهز تبق مناك يرن اوال يوصف

 : كال اغلاف نانسي شادن زعزتب كيب أكن غزو نزلا زيباودسل جزا بخ حجال !لَعلع ناكل نرسم

 لاَسفددتيلاعشس نوم ابيرشدطو نؤظمنزرنمادنع اعل نخل اذ ايبكو ناك كا: عبيرجتن ل خاوتي بتي ك ثلا
 'ءاطلاّصلا اًولَعَواَوصاَتي نّلاجبلِءالا نها ضانمان اجل عتننينمقللْم اان.ثادغث ةناغ ولنا ومان تول عاَّدلَع

 2 يي حير حا اذا اهلْضاتم سس إتبع افخل اذ اونيطانت حانج

 عبد احجي طنرب انعلهَس ى تبع علا 0 نلحنب اغ هولا: كثبان الوز كاب اطدتيزل تش اذاسراشلا  إلتلا

 اذاطتسلاةدكرلؤ كتدل دارو خمر اشئر جي رسازي باك يؤب د تم لع هداربعابا:دمعلاف ديزني معنع

 تروا تا نرد ِ يو سم ينو

 هضم نط يراك ان 0

 مال بع ةدلكن م اعرَرضْت ناد هميركهن نرخ ترد ع عاشلا تاخرت ل عنب نمولل مذ الاف متع عز عسسخيرباج

 لتي رجل انلهل اففومه ام نؤنرلاههطورتخ از شف نيران وكر طانص نة نمو انرئ اف الكوس نيش عٍتيَضهدَصل مب اطد

 يقيل خزن ال زعاشم رجلا رع نسل بريل هنن مافهن هرجع بابو خا زعتعأككن نصدر نر ابزشم

 قلل افزنتلاثل اداطن اف يدل اف دايز اخ« ا و يح تويم وال

 0 , ثتبرعناتفلا مهجر اس مزمل اف جم)ءاطدحا عبس دل عراق ن ناسا: عوق تعا نقيه اعقب

 5 ,ءءانجارعمز اهنيروصنم

 تي يلب



 نيبال اغل ا رمل نعي غبصةنع باز البلا ات صرنا لعن قسمما بيش لا ذاؤل غنج ئه اذ
 لاهل ذاك رجل نضع انبزةيجزعنبسحلا بمر ولان اذ ئاطناذ ودل اذ د اغناف ولج افوخ يرش يرش نمو كيا نسِلَعمش اساؤلَص | أذص

 لاقل انلف طنعيرطزشل اثبهئ ات اذ ّرض بنا ذلز انبي ضار اثم ذاك َس ملال شإ تونا ناكر تزييدعمسادبعُ ا
 ”(ثزغإر اهبارادنؤ اشر اشيزنش اكل نيل اذ شله حا اهشل ريض ال اذ نين اثرننخ از اد اراسلف ناشي ضوتشن هذ زير اش نخل اذا

 كبارا دل ترجلع شادجعانادنل اجل و طل اند زجر نعد انباع دليعننب بيكن: [كيبالل ةرلظت كتلة نبتت ّض
 كالا .-انبا ضم يزيل يففاذلب سلا لعنة ينهتلاو اهل لج مازيكتم ]<63 هنن اجر دض كيلة دن اتراشنع
 فال طننانرضضشبرانم نان اما علك ععتب انتزع تعز عن ؤكتلا نيب نين ول ار خبل ازعيخلا بي ذبل يوكل: عال

 انتج[ كت عرش رز لظيلرك ومضات اتل مق نضر قر ضل: مقلاة ناب نا حسان: ءةاذدنح ةازغ

 ذا لذ ؟دلج تبل عن نول ماداكلا رنا تبر لع داربع دل عماؤر تع يشي مزب نم اشصز عر توب سد جوبا ركع
 نينمولابم ناكل ةراخّربن المن عن اكسب ايعزموب تمير زمرشلانلا هبل نم اكدت ازمزشل تلا لذ رحالة نجا ك
 يلب ز وطن: نعتد ادع دان عر جابة يع يبرم المن اهذشلانلا هنن ورخلا ذر باك نا غكششانبتنلاو ضير تهبل
 ”زرافّصلاابمهرخل داش سور افف عاففلا رع اناس الاثار ا داعش جا ئبال اضف نبا عدس نت رعتع

 قافالزنمن الجرام الامه اكان كلاس افتيجزعالتل انعرل طة نعنبسلا تسر لشي ل جرا جارح عيزب كانتا

 رنبومجذ خانم خاب وطعيكمم كير اد سض ا دكلذة لاننا كولو اهلكد نع الضد الو يوصبكينمدنكو اة نعهنو ا امناَو هزم
 ناي اظتبم يل تهبل عل ود لعاب لبد انا اذنه لوف يي : شمالا ركت لبني ا طلخا ل انحا م ذفرشلإ ل ايننلاةيض

 تافدكفلؤانييرملالاذفا ابن اول افرناككربلا 0 1تالكلذل ان انار تيل علا كتل ابضش زمدن اذ
 نما! زهنع كابات زان دز نزاع عت اتم . أ١س ١س ا١ؤاأس 5 ا ا 001“ 1 م

 يدرج لع انس راب وح سد نعالج ازعل جنبا زع درابمانيئيجز عرب زب يونج نعد ازبقع كتيب ننعق
 ييظطدتت نادت زادنتلا دج نأ يبل داغر ةبداداغث نسجل ندتتبنارجاتدازكانشلا ع زبر تيت لعشادبعبا
 ال /لاندجلا: غسل ضباضرب اتش نايزئازكا نار تال المت اج تبائتزعنج نعي رالا ٌببب عطعاعتد
 هلقزز عل اوزناؤكال ةرتارتمتبل عشا دجعهازعد اق يزخي يعاشضالا بد أك هللا زمئانهاكاؤتلانم
 ىلقزعلاخيازغببا د علع أك زكية لثفرجلع بلو رنعنلا هن: يمي سيل ةيرتملو جرن ةاظضاخجةاءاغاذ تاذاةاغأن تَد
 مسا اكة ضل شريإ تزعٍلَع نبض وبلما غال هل تيئئبلع هد اربع ديازتعزترالا بيد نوكسل انهو فونل ازعل ادنعنبةيعنب
 سين انلخناكد أك غال نز عدن جبال افلا فا مرطغ تومي نانلهل عشا ال فارون ءاؤن دب خم

 يل اهل دكا سؤ عنا ذددن بود | | مسدلؤ رش جبّرضفشالن اع عليمسزكلو تمل اهبل دن الكان اذن
 هوب ببي مكيضا دعاك قماثل أ بع عططد م فلك يؤرتسل احلم ينادون
 نعول عنب بمد ذغا انيريزعو قيد مه راسل ؤرساذ اال تهزلل عش ارجع وبا اغلا دل اخزب نايل زع مزاين وتصنم رع

 ديغم عيني | كوس لنمو نال اج تهزم ا ءلإبالو برد نم نتظعناة دفن يف فداشلال ذل تزل عنج ان ةينتركنب

 | هج ازعةاناكم ةربلعَرْسلَوا رؤس ككالبيلال اهذب منج ككؤس ام ةريزل رن نقيلائمافإب كب عطنم وسلس نع



 اذرغ.: حام منغ اغا ؤدكيشف عمي اوضماف هولك[ جسار زجزقيذ لعن انو لسن سؤ ]م امض لت له ضبا
 لَمْ اربع الل اين عزاز رعداتلاز عيا بيد عت اج منام مخه ن اضففدتاّنوداًنحا١ءعلاعبَجج

 تلد انرسبنيمدباوامت/لا غب اطر اتلا نب اند عير فيل اظضنئ يه مؤ ف دلخل راند د لانه فرات مطضيركٍ لاتنسلا
 دا داؤحدن يشل تم نمر س م لكل اننل الاخلال غنراس هد اتنع وه لهعفر اتا هن اس نب لع عشبه رانبد عت

 / مبلالات زم ظاوم اههور انئإرب مط ولًزنكاو اراد عر غال عططالنكلد فراس هلل اتنعوهدؤم اش شاع عطف

 اصأ تال نر تيجرعمت اهدا زع زجل ا:ةلتز عل عن اطل نعنع نقدا يمد نع نا كى لشمس انلاطا
 ] ل او تازس عشار جعاباهل عربا ان علاف بدحدضتب لبحر تع عظعدذ راج دعتر دؤتس عل حما تلاه |
 ١ قرر ولع شادجعب انش ان .نعرماب نعم انعَع بيرأكرانبد جدلان ارك دلة نس تضيفي اظف قدالا
 ذيب ثرى كتف ذر شلاق زذاوم دلغلاةرانسد عراه دضنمل اضل امكنلخل اذ ضب رايب ل قز بنام
 فداّصلالثس يد راند عيرّوهو انجين لسة الاطراتلاس طن الل اة لتنال ع سادبعد إنعاش نه ادنمعزع

 لما عظم اوتيل زمنج هز عنو طنيدشس ىههرانس هرتخ خاج د ند رانبد دلاذفداشلاءز عطس ام ن ذاع تائب لع
 ناتي عقرلاوهو نحول هيلا. دج وسلا ضّبيو كب الع نونلث رن: هند زجتطمربن ضن ةيل شالك نسؤملا

 ميافلارغدنع بيير اند عند قداثنلا عطب ناكن يلع نبنمئللم تارتب نعل تائب ل ع شد ادعو اعد ين عننا عالاضوزع

 عطا تزيل شارعي انعِلَعلاةدراند عئدلاذ اهشضركو كرد ضن ةلافض ىر اعل ارض مططب مذ دازع تتطلع هل اربع

 | لتي لهزمجج ابا نلاتتل اذ ةزهخ جاع دل ار فسلا بدير ضْب تعلم عسلذقرانبد عزرا فتم غلب حفر الاهم
 .تان عز اهبلاتاشالرماطتلا هم تاك العنب تنلاز دج ألم ميانتا زماط دخل نون تفك قداشملا طك

 دله اففعن انجز عقل لتنال عه دبع دل عد اع يؤ ار يعن بج بايع كرابملا يجز عربزب كوت ب عر افلا
 الجبةيز عجن عكاوي احتجز ع دنا أكمونس ا كلا :و هن علضف طن نزسن ن أيْ ظعل ةناع

 نم ير مقج دنع ةدان قعدنا انعالاظفك تدادئعزبدخ ان نبتحلا كي ناب عباظط ا رضجتس عد انتة ع أكن درشخ

 اما عننا عدت اسم يسزاوانمجرتخي ف غل عخيكخ فراس حطم فر تيتبل ته ادع جلزتع نشل انتخب تحل اكرم

 2 تكرارا رت ذر اف اوسعم طن اهزخ اتت لج العزب وال اذل انتي عن ازَخْتينعرنم 0

 2 انذخلثلعءانذالاف فداتسلاءطنيمكؤ تشل ابل اذ انمّعن اع رعبا كيس فوم انج متم عطن وشو هذ عططمل اوكا

 ص كاف جا5 : لطب فدل لتجنب ةنبنمئيلم ا عطعل نر تاغ لخش اربعون هلزعدع ئمزعدانشالا اذه بيب

 سن يي ظضاطارتلإرايخالا نلعب بنقل لح ن أير دكت قر تلاحق نط كر اند كنه حنت
 مش لاو )اكس وكي اوزيل اداء ابا نساننخ الطحال باحة الا مب امش

 وحفر لا عطنا نر مدار عا باطني زع لق نب ز عدت دحن يق نعدخ ا بيهن عتع كثب
 تبيع نعنع باركت: عبو بخنب بيب هذه: نكيزلاذ اعط الد  ةزتنازهذ جدناف نبزتحاؤتلإ
 ص نك نابت هلمادبض جازعنإ ازعل اضعها بيوم نينتحةؤ تل نيفيز تح راتنلا عطس لاجر تيميه
 افعل ف مططتل اطّوترناتفؤ رفا اذاقراتلا ةيلوشان كأم نمعل از ملجم دنع قدام ة سوم نب تن مدتط
 | غال لزج وكم طن ن انت تضج اذار لازم كنب انهشل ف جرن افشل جزار شنب لت اذا انتل ذ ىولوؤش

 | قمل ان اكجرالا:وبنج تح نال اذلزنصكوكك فدجاولإ دانك اكطو نيزترلالزمنؤسلا ظبيان ر تيجي ةهاذا كضي
 تي مد انو ثلا شد هئساذا اةنالخج عوج مانا نحل ايجي الانئ شل خللا رق ونت بايؤ نإ نشا

 أم اقنع ةدحاذ غر يتلو دنا لياتغااذال ةلتيزبل شد ادنع جاع هضفلازعذازعازعداتنازغبشلا بيد

 أ

١ 

 :رووو رور بررسم ج سمس سس جب مم بم



 ل هيمو (نيهرمجزعزشلتل انعرافصلا' تيب نال ضيقتلاذدغ نجر

 لع اانوا نعال هاهنا نيو ان اكلرّدع طلعس ىلإ ناد عطم ترم انداف دشن اال انعزنعن لكن ع الود الو برص زم

 ليش ازعابالاتل ةدلاخبنانلس زعل انكم مرطعتننا' سبب ]كني خ ءفنلكن زمر تفر زم نؤكد
 عاب ليتل ولا جذل نزع ذاك غل ن ضاع ثيل ابا مف يضف اهعَرباكوزؤتس ف تلميع ا

 ا افك اهلانئوت هإارص نالطنع نانسجفنلْجََتع هموت يبل مهن اهنعاب الالاف نسم ثم أكب انتزع ْ

 | اسد وعيت ديوس شق ؤزخ المير ع ل اَسَدل ف مطعل ا كاض اًعانم

 [تيزيتالاءبززم موا ةبش باطن اكاتدْس مطنسالمث 0 اس وي فوط ا

 0 الارورجببدت شادن عزا يبو مب درك ويجي ار اكلا

 ء.ل] نام

 دمر 2

 0 ع 1 عجل دج هما 000

 نع امدح جت طن شوال هني ساشن ا يع
 خانوا سوس غلعيرنع لف نسل هيا تائإل يزعج جاع كب بان ع جلا نغداتل ازعل هس يمد نعفنتلا ربا
 0 نوال ارسال نط وكالات ني ملم فخ حافلا لؤ لالقاء بلا

 ةوالاذؤتلإب عارم جو هغس اّناَولَو لذا اذ تلا مطنعن ام نبحالاة شوال ايتام اذمؤ ايجاد دونا

 ىبعزبر ينعش اربعزبةينيدجن عب ؤبعوب نب بجد انه دلط علا ةراطدج م بيني زج اكتإغ ظ

 ثوفولباذ نحو مهو هططبلول لالا مشتت مانلا قرم رتب وراسل التراد كش ارجعبالت لل ثريا زعمش ادع
 نعنع أ كب نمو ةرب نحو فس اب, ؤزحالا مطنعل فطن نيسان !يناطلتلالا ضبا

 عضالفايجانعاتينؤر سس ةرومثد اولا اسفي نجزم ءاجاذاطر اتنلال نبت زال عش ادع جرعات رماد عز عدسلا بسبب 0

 اذاك مطير ذؤسل ارمتضن عدس ايها اذان ايلتس مثدادبع از عراب نيب ضفل ازعدازحارعداتسل |ميزعزبتملا كيد بع

 : 1 هات تير تطالع دبر د نم نعت ّض
 00 ارثمالارعظع فسرت ا غرس امال رت سه يجمل ا اذاث تلال مج دلزع باكا

 نيرا 1 ا ا اناضئااذا اًمِلَعَنكسنهشل اف لح ت منايمطت 9

 نر دا كببأكشأل ان ! ماي ظنانم اشبلعتْس نان زول ا تفوكتا اذا عليل | ان

 فليس هالو خوسل انو طعؤم < لاطغ ف نهي انمِلع هض اذا ئجكرجانس الذ ُببب أكل اذريإ تجول عش ادبع انتع
 كسل نبذ ابنك, عملت نشبه ن اناسلل نمد تان انفي الهئلف طتسم ْدَنَصَك ءاطعاف اكو انكربلا 1 شلك انالفملَسَرا ١

 001 ا و السر اف سالوسرلاعزعئتج وانا اموكنا ٌْ

 انماناعذنااتانلة لام الوول نم جال اوونُسْوكلَسِرا انضبإب نجاد لوس سرب تسر انتم فان رولا

 فرابمرسل اخضاع امال املاّبحاصل ع اننعم ومن | يبلجلال نوعين ناكمطنمبز افف دج ان اكن حل

 000 ءلاانطل از ازهنل اكعنَجبلاذاف اةدازال اًمهوم ليا ناار ل عدج ونت نال لعن أكن ومن نمد |
 ”تلأزبانوزعمز اطاذا !مهعاتعنستسالا ةبذؤجدشنج مانا كلا ماو شنت المنال مَرَجيل ونار ]طا لع نبل ادمان 1

 "مشادئعاب انلاّيل فز ايل ز عز ازعداتلانعيا كيد نعنع عطنملا| أي دج زج بجرشبل و :لّح لعن نالضب الإ

 ءانعن اعز عرج ازرع هع أك احانمفب راي رش مم اذلعل اذ نط رف نم ير ل ارانب رجل انعزتما

 ميل ءآنم ات جال 01 قفل و تاويل هاك ايا تالظم ارتباك اجلال

 معا نبازغدال |نعربب رع لع سيد وه سنع علا كيد ملل ايل ذراع انس نع مع رعنجسصغا بمد ذؤتس

 يا 1تاكت صعب نرضل انعبض مط قسن يد اًهبظ ضتشل اذاضازاك عظميزل نساذ يووم



 امل بؤاوبطصا م: ن ع تبتلع فج انانلاتيل اوربت عزا زازظدل تلاعب انعلع أك مطم نتن اًهنض فضلا
 نانالطط الل انش تب الزن نم نس ءاطن اناث دشن ابك نردد عئدبن كلت ططد اك اخانصتال انهض عام خي ضيم فتش

 أكنت جال مهلعرخبت ناكاذادخ اكان زم سينا شلك شاحن باز الوعتل نس /لقلا
 الامم نا خ زكر جب زج ا تيتجلم هثد ارجع بانل املافدعتس نع سوعزع ك2 اني نعي ا بيب نع
 بي انخومانا مطور بل عرتباو نتيونلإءبصذكلاع لرب يجن مراهلا ريد اظهر اج اكان نينو ان فرم عاب خب اهم انما
 تلعن واذن عوجلاعل هس تبدع فعلا تبا ءامه ثواغين دن لشم تان لع رممجو اع اذن نع كين وسم

 يتب ان ءأك لطب لعل هالوملاننمنانخادط قلن رحنا نبنؤال اين ف تدل يزنجخ ب نعت
 يعز موساذاو عططيزل اون اذا كوله اللبس لل ع شاوتع مب [زع نباص ضن عردوب بيد نعدتتستب

 تعز اذاكبع طا تاذاكسج تل ىنمولمالاذل ان تضع اهبعب نع بترالا تيد أك ظل اؤم
 ندع عع تاكل ولالا 27 زم :«ل1 2 ننال ا/ادبتك ثعظف

 مطل مام 'ن تطال اَماَو اضع صعبا كامش ال نوعين كلعرتبل هل ال اننمانله ام اث انهرساتل ارضع زصرخال'

 اذافط وخلا( بلع مطالب اج مانا رست زم فرإ ل اؤرتساذال هةدش ادع هلع الجبر ضع نعد هشدادجع

 قط فراشل نايات بل داطل مالا الابيزالارشطل ناك خلشل مالا ن لب راغللعلو امانا عيناك
 [مالاؤهدنحا اذا لفل اة تبلل عزمزج دز عرج نير طع نبض ش عبو ماي زعصنلا نع بصلا بيب دهن عقلئفلا

 عظر بلجرشي ل فج ااه امن ئجاؤاربعؤ اذ الوطن غمس اف ب تعظم ةراطالا لازم زهنهدن مداد نساداو معي

 اكووست هرم لالا هر ناموس ب ميسان

 «"2 سو ذعبضل نمو بز مهل للا كلا اميل مظعال بيز التل ن نمل مال اذلاذ مم" اهب ع دل زعز هزالا ٌسمد

 لافلاهطتيلقرمتج ل زعرتبخ نبين عم اعز جوليا تس بيد زع ةنسلاةبانكك ينم دن سال
 هنيرموب بيهم هلشمنخا اندرلاّوحا عطماتل ذلل اف ءظعا قرسيدطاولاذ5ةغلا زم ضن فخار التي ل كنب نس ؤإما
 تاكزاف بس لا كمل نبل عببجّلا شد اء ةمازم ني لجت ا نلغل تلد عش اربع عر عن انسب هد ادبع عملا

 ادهن روهو نجي لمدن عنخ ناكر ع عخالفرل لال شعزخا كنان اكداورل ان مانا فدقدرعيببمس زل اذخا كل
 دافضلا ببدزالاب لاف ب عمان خاج دال زج ناو لع عطالب نجا« ئالن بر لش
 !؟قنج فنا ل طوره اندجبلاةئفا فيله لغل تيا اد. ناني زباز عونه زعيم زب حاط رعي اهزيصر اح
 لانزملخاذخ اكان اكر نرنم دبل ندعم رظب تجي ط عزل لجن ال: قد ناكناك عظم تنل حتخل اند يس ناك الغ
 _ | دش امن ءزكاؤ سد آناكناق مضايف و.ّبس نفاذ ةمذخاٌدلاَناك اة زر جنبا الو منح ابغي وطلع

 عدول ضب زجل توجع مش ارجع ايانل اميل ارجل !زعن رن |زعدل اضنهزعن بسلا يدر انبد عيدنا ط وهو عد
 ااناكالا لك ناننيبن فضلا الق ن أل ب تمض نضل زمر افيرستدك دج تاكل ضرر تهل نبني اهم
 ”5ملع سمر ع غئاقباتلان ةلل ءاكائعانض راند غدت جنح اجرنا نم ئدَض نو ؤ اند غم اوكا تم
 تيدا ز وا زعرخس ٌبييزعانتلاو تارك ّضل أضل أ بإب يضم ضال انزباكستككد
 انة اذطهوهاؤلاظ وتسمي جدال لع هلال ننام اضل هوت زعتر اتعرض نقع
 ةفزبايلا ذر ناتنالثخ|ئينلاذحاب نامه اغلا | يمزج غن نومي علان راغتلاز مالت
 ةلضراعن روما زعتازغ هوعنإ تما اك نضج رجم ذر لع تاكو ازمهتد اهلج تلا اللع

 2جْظْظاجاابت772 77لللجبلتجج



25 
 كلو ريمرزعازكل سلخ هر نلمملا ةراغتلاو عطقالإ تلعن نموملا مالا: لوم عمل لجل ءاطرعارعص ]| | 7 7722ج و و 27 2 يي

. 

| 
 ١ ةافخزنراجدنازم ةنجردخ الجمل التتهعنبن سانا تابلت هادن عيا زعدنتسا»' تب أك نشا عع

 ا

1 
 ّض
 َّظ

 :ىصينكلو عطعيرلانيلنخا دل خيو سيزملاه لاف عام زعنامعزع هزبلا تب نعهتعلا © سحور ضر نلخملا ةراغتلا

 دنس ةاالعَسالانط كِل ادبع داع يبل اعد اك اضضازم ةقهرعشابمتب نعد كب أ كار يش نم
 ةلنعاسالا ب أككونلادمنخابل طنب عرفنا مظل لطلا ن أي مب عجب تلابنغنزم البس 2 تناة ملط
 | اور يطكازبلخالاسش تيطناكنال افغل هل دكر ممواط طدشر عير تبل عنب مول ثم اذ الان رتل عشادبع
 ةلقراطب غلا ترتبلعنبنمؤللم تار تيل م شارتع دم العش تعز عر تلاع هس تيكءهسلا أكرئملنيزحاطلا بت نوط

 |لهلنلا نورا كأكجر ءانا غسل: شيول تاكا طز عا مين هرطن نال طه دهن نمسعتم
 د -لااعادبع ان انضم لاذ مزاط نب وطنمزعؤجدعنز بنز عد ادتع يقبع زعووكل زج نبته أكمل ان

 ءاطهل كابر دنهل تائب عيش ادنع دارج ني ةيزعداسلا زنا تبرد عطني الدر ظناك شالا عضم
 ادفدهجدبعشابسدارعنتيدل اكرم ةطال اهرش الم ثان لشاب ضائيرشادانرق ينبح ١

 0 هتحرالاة نان اخناك دام خان لع عظالخ رخل هجؤض:دذإرْيلَحَج لخنم] تئبل زب ؤازبما
 | لن لازع دز ازعرا بيد جانا دازو ثق راشلا يؤ ندا جب نمطخُم ل حجي لكنا جماث غل ذ
 أ ةتهلانبم ثم .انترلا جالا كجم تان خيا كلي ذل شنو اف ز ذاب اتمني عال زع بانه زعج جزع نؤكتنانع |

 اَسودلاةلعمش [لس الونسو غل فرت تدار نعد نع جذالا باكا وسكو نينا عطنس كل اذ
 , راج لضل رعتن اكس دات السور ائِلَعْشس لص الوصلافل ةنوؤكَس ميلا خر دكلاةزكالو مؤ ضال

 تالف اضةكقر اوس آسواطدعشس ]جل اضل ناثشال ندم تب أكل زل ادري نارك
 مابا ة/ فيول ناك ةعئزب اسلامنا ءاطغعخلطلا ءاطورتكلإب كلا نأ ب نب رتينفد مزج دزتجة لانو دتلعأ

 26 نبا ب عطئزخاك عدزلاقصخوز خالل ام صاذاذ طبل عب ظَوس نام عربرلا ل ضضلازملمّيئازخا اذار ذ ْ

 افيرساذاوركاضل ا: ماش, ةرسنمحطنع الل هت يرفع نم -لبع نبت ب ديس اضفْربا عر شد عن دعا ا
 | لندن الذل ةرت تبل ادع دلزع ايدل كين أك نهريجطعتاذاطدنبب نكس مما نيد خال لكا | - لاح نيم ها عرخا : 2 ٍ 0
 | طلاس زهد ظءالل تقطع نمو مال ل ذاثسالاازلج ثيم أكك لذ ءانشات مانا ذخن ةراخلاق سم لع مظنال

 ا تا تلا 1 اا 5 ياس بع ا 77 7 ١

 دنيز كينارح انتم بوجع ألاف 100جم امتي اح | مصاب ارش تازعربهرتائبلع تلادجع + ينعيصر نش انعمر نعزانخ وجني قيجزعوتبعت ا تب نعت .
 ا ا هب توون دس ١ ١

 صال نأ بدا ذابشاكولا زنا لنبلكوب عنف دنس ف فراشلا عطل تيتا لع ند ارجع جزع و كوزتع
 نع ةنعل اكد رعي و كلذابس كلب ذاشل اكشف يؤ نشل ضو ةلكل انهض الل شَوطمل ادا طنا |

 يف قراطلا ط0 تزل كن بنوم اناكل هلال طض اربع عازع هرج سعدت تمايز عكا تلت لقس |
 ةيازعتم ينزعج زعندكتلا بد عاج ماخذ دب اخفي اتلا نسل زيلع شادنع جاز عديدالا تب أك
 0 5 ٠ . 5- د 0 ١ 8 8 3 راد

 داب عجور فشلنا كم , لرغغص كسب نين دلك! ؤ زج نس ماخز قراشل وطن اكل نالاتلع

 ع دب انهينه.نعلاذو مب انما طسبنم اف عططل جنبا زمدل تذل اتي كش ارزع دان عل ازَعدحزعر شعيب اذبانع
 9( طزلو تكل اطسقزم لعل ال نر تنال اتعب ان عجب دان عك زعل اههلغ د مدا برد تعم أكن كل

 اتنانتعطنمل انتل مررت انعراعنبؤحازعنا نس وزعناتطلا تأ كملظفت لنا اكرر انس ظماذات أ
 أ لفطام ن عزم ب ثيددع ان زعناهعترعهبلازع سا كك يدعوني طمع كب لقب عطوبو ثاذد دو طماط ةلطبو
 ١ ١ هيام ل

 ةاغاف مرنلاطسو نمر نمظ داطزاف ضكل'طسسو نم بدّسطن راتلازخااذإ قسم زل هشاربعوب!تيدلاذأ



 لجل مج د ازعر نانو عومار عيبا زعلبس د نعفنحلاة ربان عوق أك: ةنظتساف يسن اة كلا عدوا
 دمي يلا ةعؤرتس اذا عسب الهجر نة طلع تم نساذ ممن قتساذاقراشملا ل تياقع ننس لما نضلاف
 | نكات ئنب ضن ال.كؤ انام ازم - خشال ذا دايم ناو افيلكاب ينل هيو ليئاذل اول اهلنا الضم نكت
 | راع ثب أكدختو بددج قراط نمل للغش اص انوثمر علان ذو نتا كوب نحنا
 | ينال اذوجعلبلاكقبلا طبعي زب لنزع علك ناكل نر تل عزعتبجو ع ةراثذ نعد انتدع اف رزعترعأ
 02و ان نتيلاعدونضال هةر حظا دبس وتسوهزرالاسولاذميطنبؤلا,ىىضبد انما رتبل داش
 | نيرسمخ لال دتططمو ست نزجلا بن تططف نسر فرط تائب زعنح درع اذن ن عا ازد انتل لي
 كايت عز راو اين ظن جالب دانا دز مر خنسال نال وجت نتا كلا تايب لن نوم اناكل اذزشل انلا
 رمل! معيش عزم جاز | كرب الئ اكد ل اف ضكل ام ايمطم برأ ا ظماذاَةلّصفمل اود ائمطعربلاٌعظفاذاناكع لاف نجاح
 لؤي واد نمل اذن لجو عدلاحيل اة رتب لع ادتعو انعم اطلانعدقتلانعنإسحلا بيد نعد ازعفتسلا
 | قزم بلجن اجلا للغزل ارب نم كالضز ملثم ططف دن اثم هت عططخ ثوس د ير از ةيرلت يل علك ثا
 ونا ومص تيد عزب حازب دج عت دفلاخ اال آبابا ذهب الصم اذوثمد عنصاؤكهل فد نيل

 تعج هؤضاو قبلا هتبستانيرةدبس لعنعال دبا رت ؤراتل اجر عل ار تجهز ا بعب انعرتبج ازرع
 نعالج عظم انجز اري مط اكو |لمّيش اذرسس اذار ت اإل ع ننس ئ للم از اك تاز لع داّصل الاف مد ني شللث متن
 نه ثد اعلا رتب زعرع أكل ف نبلاف نست انا تو يد لال اهني مليونا نتنلا لآخ ثلاث ةاطيناف
 هلام تمهظ رنج ططويز ايصال رات ليبلغ نين ولما نيل اة تامل رعت ح جاز عرب نبقي زعموا غن جوملا
 نهلبعتبإ كرد ع يعأكرلاةءدمطه درت عطف الل اقري مطلي: ابلة منتج اهوئبتمتو اهؤمططف
 نع وتلا عضل ف قرت غلازشاو نابل الخال ةرتازإلعشارنع جاع انس مش ادزع داتا
 تانؤجوانناكه لشن الكل عرس نحط رس اذا لشالاث اذن العز محي رع ةرالز نعت جرعال عل !يعداسلا مب

 هتلادتعزع الايس اتلاز تكد نيد ندا نمل جا نقبل اولختاط نان عل الجر تتلط يضع ةان
 لش ا بعؤبالافلاذباططا ضب عاطل تصل ازعز ميلا دبع ضؤب تيد ان بتي هدا دع جا رعد انسب

 | نكت روزسلاو عطنع الشي نم طفل جرب عظع متل شان اكداورذشد لو رنتي عطخغزل الش يلا هيو جلوس اذا
 انس هللا تمجبال نيب الب دعوت اناؤجن الرماد نم مااا 5مل الا دز ني رم انشا عاش
 ثار تبل علب اك لاض عظم لله ند خلد عطف ف دؤرا تاز تائب عطا ادجعابا نشل اذض رع
 لابني رف الوعر يلَعْس ان. اؤل م! عزاكه ل ندعم نيزك ظعبن انهم تول باعها صْساث و
 الل لامة لاذ عنج امي صاف ةلهرتبلا بس تط د رتاؤل د دل لان القمم الجرو انج غبار عدا
 نعشاؤجف هن حال اظالوا نمر الخدج عظع اضف ة نمل هبط الحر تاؤاسلةلاغفانرخب كلزبالو عطس
 لن وتنال علوم دادإ] كفر لانا ذل ةمئاتلا كي كبح يرالاف نمت لغمخراتلاذونطبف اقاخججو
 نبةعنعتبم تأكد بلا ءاذم خواطر تفل تمطنع اذار رشي لانش دزمأّيا دز لك عطل ناري
 الو يجهر ب ومللا هرب مطيملذراشل زعدزبخاد خل نر ترص ارسن اعتب يعل اله! يم قعنتتمملا
 ماعلا لة دسم وعمال العا لالا يسع اذادل اساء نسحا اناذؤئتجل الرج جلا ينعطْمس
 متل طش ازال غفل جد دم ذوو يكول اذن لنج ا نلف ائافوتسساَءل دنع الهبل! رولا يدع ظء اخاف

 تدالاعظعن لطول عطل: يارس لف هدا موق صضبرئِلَعون اطر كرف نول هنن طكل انمي عططف اها عططفنبتاد
 تاكل انضم نملقا لش انطهشدن ب أك واتا جداره هدا ايده مالا قوباطالا
 : :م) رج قما بل ايل عش أف باب ب ومدس :نتمناقعتت

 كا

 ا
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 مهباقدداع اب ئخيقل رسلان يهنل مّمصطاك جان ن امم إرم اوزفابصل ناد اولخبب مجرما مايل ماد ار كفكلا ْ

 ةاووننلز نانا نجلاولا كيفي ا نجع كبل عبانننل اقدشس كتم مند الع مجند نر تلاولا شيتا كرب نا ءالم الاد
 نصح شرا زعاب اطار نعم نعوم نإ نادشس عساني ةزعناننالا [5 راتلاهلا كيب كتل عونا اوس
 مهجن درا منوف يو انذخا انا سال خضظمل اطفك عظجز ممل لطف مخده اذان: ى جلاب يد وهو ٌيشحجد زا

 امبالانهل خوخ !لمانّيءاطا نمط نر افيغانلذ مامات اهالاظضؤ نإ! انرزع بر تيتطعبل اطياب ان
 قا ون اننا اننونكرتس اذاناطكت خه ايران بيدنا ئجل علان قلد ننس كيب انسب اني

ولا كرا متن كمن وسفن اكئاوزنجلاؤ كتيب تب خم
 قزعياتتنب# جزع نبسحلا بسر اتللو كيد 

 لاك ممدبا عطل اذا فاعرنتبلمهدح مث ناتتس موف تيل عنبنمئللبما ذي نتابع شارع هز عرو صنم لب

 ٌمُلَعدمايبنلا مول نينو ممل افق هانا ارامل ااََباذاغيِلَع ابطل رح ةرمؤاكو انف كبل امهئبنفاب

 نب ةنمزعصزسحاو جفاك نيبو نيف ضانكدل نيمو اكن بيف مهمدج اه لكدكانسهذا ذم احازجتشرت ندهن

 لاف عيب ااونشكأل اظنه اور اباه عبصاباهيكب ضال ل طافاًمإ فمر نيبو لشفنئرح مع ةياكنبلياشم

 الاد انآ سينا ءالوإا غل افمت كتب تسول اكسر الاطناولَمتض انظم ابرام اواو ء[لإإل اونا

 دبع اذ اذ اثراعانمزعن تجزع نريلازعةركعلا دلتا نك ايف زم ةزكطغاو موج س] جبنفإ لانني ااوبونش

 اوين افراتلاجلاليرؤركو انجاز منقل تان تحب با ءططفاغو تنل ريتاج لعن بنما ذر شيول عهدا
 نلَكِبلَعطادبع اروع اسم نب انعطا با زعداتلا سيو نعدنبعنبا تدر عتع 9[ جون اقامت

 لح ماب مظاذ التل نالاث عازار تحلازجننبتحلا بين لعزا نبذ لؤغ قا ذر نيكي اذا

 ازا كلذ ويا مطمن رباني ط انماط كاز اةرغل ثلاجة مدع جلا: قرتجوتجلازغ

 نارا عد ازددت ئيجرهصوهد تغرس اذا اذريد وتل زعل تيل فقيل اهدا زعتيجزع الل رضزاوعضزع
 داظنافنعمعوّصلاْؤ ساذال انلتئبلعش اربع جزع: سلا تيد 5 كل خزملضسامظم د اطنافرن اننِملْعَسا عظطداغ

 عباط اذ رطاٌمططترياالذحا كات مالجب املج ع ال افعشلل ةعلْعّس طد اعز ان جاطانهإطا عظم انام
 اهناف غن عؤطجيلا نب وصلا هنطِكلَع شارع لزع اس نر شارب عز عدإلازعد ا بي نعول عسزعةتعلا
 ليلا بعز عقيحنمراطلا عزت اسيد كلذزم له اعظع كاليز ذئب اطانّصطعداطن اجد يح دكحُو المانانسطف

 مظع د اغزاةلمانادسطخ زن اثلاكا طن اهرب إس رنج مجمل اف يرتب ميشا سلذل اذا ل وسلا عا عير اعني تسر عومشب
 ياو لفل ذر ايو ان عزاؤمص بد نيابتطلا (ه ياا شحذ دكت كلاثلإ )صم اطنم ةاغز اذن اشل الّصغملا

 ا
| 

 الامال تبا ان طعوس مالجبالتلتلل علف ل وبلسازإل زمن بادشعمل ان ةراطذ عت! اتباع زعديلا»
 0 ايي دانا اخ ايرطنر بان الط نر أليس اناكرل لكم ص انوثد/الئالن اا نمت اهتمطخاكتع

 لت لعشارجعؤب ال غةرلماناهصلغلل عابره اؤجاذالاهرتيز يلع اربح نزلا بحب
 كافطانسز عن اتع عنب سجل اك بن ناد قَسورلا عصمت اص ند الور الا نصي فهل اف باطانب طعن لنجعتلو

 عطنا غار نسف مالي لتلعب مؤلم ذب تتبع مش ادبعو ل اذ ليان انس غلبت اْنساذا
 زفجابلنلاتيملاف يجول شل رعب اضم عن نب ةيجزعتع بيب 5 كبت شن عتال انمي ىباطانإ طا ختم
 هيلا ئايات نسال دنا أل نرد دفن مح بتم الو كيدعطت تنس عيطدل اكن افغذرج وتل انتل
 ناكالافغؤ تموت زعتر طع مجاب اكلاتي نة يعزعالالا ير علالهنبانغ ناب يعط دج ابق كرد

 ىقنةزعط انما بد نعد أكون لصف فاز ذف مطب بازم هيمان غل تزعل ذابت ل تاتبنس



 ناو تيتا اتهمته 1 وح اذني ليج زعرر ايم ازم ةنع

 حافل افعل اعط ا ا م ا وا

 ايتيبس ثري أك افيهالفتمز قال فمن ةيبوطعلؤسلا ةنال تن تكد دافكردل امالخلا

 ماوس ام ةنه دوي رضيت دايم از كان فلس للبت زعإل ةيتبازعا بم للجلد !دذع مانع ئكتلازعا

 را طال الكس انءططي يالا
5 

 ظ 0 د وعل لع سارع ابان: هل اف يزعل اير عض نمر نا نا ناك
 5 420 ان : ! "زعل ع زمتج تارك تدور اهادإ تب 0 ل :تسلا بتبح دا يع

 اا اش لا نعي هيوم وعم وحلا عيا اج ءان الاف 5-5 ولت ؤراش درع

 ظ 3 0 اطيانيلعلتن افلم او 3 وعلان نلف اج مداه اول انفكوز» باطما نة نزوة شاش
 ااضإ افريل عشار جعلا ةعمزضلا د اج ؤالداتصم ةراني وهم شاقل اعلي غل ةلتفانك لاف

 اعرأ ملخب
 املأ لاق ااو مطل ا فور ازئات مل رتل طعاجلعتا نير شل شلازكرافتملا بد ةاسلا

 |انص | نبش ,رزطاإ ب1: بال وو شو هلاث 90 قسإل ةىحاتلا طرا ان انت انت كلير هاجت طض اكاتافضالأ
 .ّع

 ا

 | -_ ا التاب 6 عا ارشد ووزع ازحيزع ِ كرطوا نر تاهلع سارت عيار عبعسرتإء قعر دى مزغجل اضجرع

 اصإ لت واع# 05 2 نت انزل عرب ع داني وعن سارع يعرب بيير طناف ار م شبندفو
 | 0 نعاباطعا ضب زج كن از نجا قك ازعل د« تا رقد تسري فك طفيل هدا مشتل نكرم اذان شابات

 ١ دعو رعاّبذملإ عزاز اوعيزتل اعدم انعم بد عطدداطزافدزع ل قانخل اذا اتلاذرتندخش ارجعوا
 1 هيي !! مشار :مصحو نب تدهن ءدالازودع بد عطا نب اوم ناكاذإ شالا لات دا |
 آمي د ل ل كل از: لمادش اذا ماضل: ايؤاجم امارابخالاهنصنإمو قولا نأ عطا ا

 د 56 'نافرئبةل رتبت اان اة كلذ بنت اذاكيفالب لا ةرانكتملاةرانهت فر ةرالم نشنمجن المطل

 2 دجال ززعو تاتا _تباتبانشازك نكت ةسن اننا لعن انك رؤس لع افالنألاقءلط
03 

 مصابي 211110 طقم تا ةلعن نمل ل ماذخاذ قماح رمل تاج لبو منال اذ انباططا |

 | تيتان دلزعاج ما زج دانا رج از عدنعنب ديعزبا تيس رانا ا: نالخخاءالَهحِشدَ امي ثاط خم ونطوم

 هاتان: اها نع هافانا ؤي تاكا نمل قيل بان ءز- خطاب لنقاط ماؤال ازربتنلا

0 مماقساناطلم] ةغلطستكلاغلاعلج بإب نعلم بكن أيت نعفشا
 ظ اكلت لع عر 2 ع 1 2 

 د

 قب تباع إب 1! .حشم | بلاط عدنا ءازبابسجم .ضكردشلا م انبنكؤ رج مارال اوفراشإ !ةقمج

 زيا ئرطحس هنت هنتماشفا> عالج فان شا نا ؤا زب هقللم تازإ تيد مطابع
 وب فا برا نم دان اطمن انه ناهز ابل ميل ارجل تنزله اربع إلا فالف

 0-0 هنن انتيرع نب لإن .ةعزعتم يراك هتلالاؤنا اواطيضنا راش تيل هه مطل فال نانا

 ولن ءطعيةراضا وا اًمادْفرْسْمَسُرا اهثاطتلاف اهعانو فسد وعلا عرج نرفع اسلاةةيلانانستب ||

 لَن كراك! لجن هفئزع َناكراو بد امن اكن لعلذد اهوا اعدك ا! مات ءاجطتزر !تناززاثلا

 وسل انعبوجن. بيستو دعاظانن 22 م يعمم 2 عوشال -
 مييسهسهيس سل سيسي ب ببث
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 تسييس سسسسللا

 0-2 رب يري

 تيس سايس سمس

 كاششتتنمم



 ناةزرفلا جونو هرج ةاعتلجنا د

 نارا دقات كمت سلس ليتل
 بانا :مدجا جزع لع انس باوك نقينما »بساحل زخم أر ةرتومو اء شملط انف ابءانش لن وكذ عل تدع ِ

 ءاداقش قرشا ولع خلا فز عشار دز عيان عنان نع 2 يوعز كدت اانع
 دام انخخ ااولافت مرني مكشم مارب اذاعه العش ص شاور هلان وو م ونزم ملصق
 نار لزب الاذ اذاكر مذدائاولشاهننش او ادارب نايات !تعنؤلكابت الاب ان هنؤر شم ذغدشم لبا فم تجف
 نملاضن نعد هنماورخج ناد طلنبرجل اور خوف لفن داو دز ثا لعابل ع غيلان جوال تقدلازجإ دعإلَص
 كونسول وم ايوب دام يلا ءازجاخ اذالا نطلع يرنخ ]سورا لع شد[ ص منال وسما ما« ةاجومضتساخإ|

 دال عمليا تسمشالونمقرانخاةضراكازماومنؤ انهالخزممهجزاو مهب عططنؤ وَلَا ولنا اماني زمضاكاذ ظ
 امل عب اع ٌتبو ناّبضلا 8 نم |خيذب اسود! ولرتتص بيع انكر نالغزب يلا جف عطف لطفا سم
 ل انااا اياب لزم عرج جوتن انتيك +ل اة بلكتب روس رع يلا ذل زعناؤنس

١ 

 ةظيكوشم وذ لما ءادزنلنساداطد نامت لوبد [لزم لون يال ضيق زحل يرض هش بذا |
 | ْ ١ تيكشانئراطنينلا ءازبانازنالا لها زمع ءالئعل اف مالتنالارادن لفن تلاراذوامالشالاران مزج غلا ||

 ادق اظن وج داعجاع بع ناري ماحاقل ييحتساو ااا ا ا

 ناكعخؤمن يانا ةبج اجقم بن تدالطات جلال دينوكن اال ابراج
 ”اماتمل هرتز لعشار بعز[ عربا زعم رع ربمع راطخمل اديس عبق بيسان

 اكسال زعلت لع شارجعاب انلاتيانجاندت ل يع دح تاكو جوسي دسم ١

 هله متلعئىادلظتذيالاخإلا وسما اكلنا اانا نصنع لوس هان وراخج يذلا ازيا
 بكلاتبال|قتل نلف ءاشيزا عون اياك تلصءاشناك عظم ءاشسنا ماطالا ل اضن كلل ة لان متباجنىفلادشنلا|
 كيم عدم تبكين اك شالك نعني جا انوا طمؤل طمتم |

 لم امال اكل ةلانلوسرَو تلادؤبراغ ينل ازال اظن شال زب عب تهد ع شار ءان از شبل احل نوجا

 قيلت جموع رس أ ككربانجاي يزكي اذ | 2 يام كم0 جال: مون شامان -

 ةاوجرساتلاّناسل رطل اعط اذذ زعلت لعشاربعإلا ل ايلا وع ارعج بر شبعزعرب زب وانت واذ عطابتإئازَع

 خائف خؤرطل منج مئاظ مخ اان لع بضوتكل ص ءانئوت قارتبالاذ عن دانه اخ مانالا |

 16 زاد عبإ ناره ابرد نعت ب و ب مابي ووو

 » «وم ةه

 و يم انتلغتعك الادارات كب نعانسلا لك يئاتما كايين
 اًبسائهت الل اذ:لنخ ءاتن اك جل ءآشنا غظ ءآشن انور تع مانا ادن ولوغب ازباطط تارك كلذ ثرر اخ ازعرذل اَسلاف

 هقطتغمناك الايه لاا جلسوا اانا .ورعتبل اكو مود

 ةنيولسملادازعجباددازخ بش و تا 27 :ضاغت
 دمع العقاد الآ انهن الات انبضرالا نم داود كير اطتيزلاءازجا اج هرعش الو ثعل ملاذ

 لش ناس إَن اجلسي: هل نلانخاولنخ تاكل لطف د ا ميرال ننهرم

 اقام الانف خلل نزعت نبل اكابر تمزق تنال: حاتم نلت عا 0

 0 ود او سسوس هوما || تقل
 تاي دال ءانالالكتاضاؤتسن لحرب رجط لال اضل ونا واتهاصراس اه شافقسا| ١ نور كمن
 اطل هسا دعبل ءاذب ناروضلا لذ تانازا نبا طادقتم نيعؤبالاظلةهسقلت | ١ روكي وا رتاوا
: 0000 



 [اس 0 3 7 حمس 2 . تدي كحام د مواد حجج جة رعت عمم ب عضد

 ! - يك مب - يل يو نيد حم دو اك
 نعم «نيجحا مس ل 6 ىبساا مري 3 ير 00 2+ د الا ا 302 9-

 ع ها بكر 2 د م ت 7 3 م1 ا ا .ت ب فانك تر ول ل مسعد سل وا ا 7
 - -3 5 << و ع < 2 < 55 4 7 فز ٠ حسم 1

 + 0 لسيما نم هج ا يطأ نخل م 2 0
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 راسا 27 ل كت مس - ا

 0 < 7 00 | |(صئانموعنلامل 1 ورع ع يملا ا :تاهتفلخ ملم رو هوي ثّعطح
 0 / ا ززكل تسريب امل وطال نكتو عرج طم د افا نجلسض دل لازم زعل انضم تف تح ان وفني كقتكش لطف
 وحلا ةلنم ميل انكتب نعول طلال خزم جرح افران كل نر عض «ؤير ان الو هولكأ ا وابل
 5 ا رمت ريو ن الان اهياخنبل رة زمزم امي ناضل نتللا

 لررس 249 3 ا 09 /
١ 

))6 - 
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 د صا
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 35 : هن ١ و ىع

 0 حل ل دوب ٌببنعكيضلازعلع 1م يباب هس نهرو اوباقممسغن لاذ اذان سا اودازا
 ٌ 0 د - -_-

 ْ - اد 00 ةونبسرنافرتس كلذ ميلَحف خا هل افا آلا لت ل تزل جر ءاز قيادته اربع جول تلازع

 هايج نعولبدل ارعدت ادنع وب عنرطفج عدخإ رغبوا كيزنجل افخم ]شان اماناف نلهل ؤغاط ااضأ هك

 ثاكأل وسر ”يدمس انبويراج بذل | غاز اًِاََح اجو ٌرعهْس الوقع هنري امان كج ادلة اف ءل لح هدارجع جاز عاام

 01 ذالافغجنإ عير اهتح مش ادنعإ ال هت بشغل
 لان كارا الون وثوم اند اججئينلا هانا ىلان ضد الوم ةرإ تدعم اربع ميز عن انس عرب انزعلع بد أك

 لوس دهسا نزلا ءازجاع ااه شانون زعل ته لعفد رانا لمس هب بلع تصب الو يطال عدول عاببال

 فمما كثي ني )نيرة ملاذا عبر احاذاو تسع افحَجد هاحاذاةلنغل املانخ امل رر اطير لف اذال اشفربالا

 وطب ا تاكل هل تايب هر هاتر ك وكن يستعد اجب

 هن سا نعني زعد+ ا كيب ماش الالضالا دي ذا هابيذ شان انساكعسللذ هرظنذ اس اكله لولاك شنه نم

 الان يف ميلع وركن اف اي مالسالادالن عوج افوهنف: راق زم ءاعنالازعرنلاتل بج جاز عع منع

 ل يال انفك ويف ه لترا تدل يزاد لا ب16 ليج هرم ةءااضر ا ويا زح اكان ةملنف

 0 ع ناكل ننض م الو ودعاة اهرزتسر كل !كذَع هيل نؤنلا اننهرنع ننام او خانم

 ا 6 يخالف ن ليخماطالانوكمزبتل ازعارْإ .ذااًماكث نام اتاكاذا املعوكذ اير جنب لوما خلان جرتو المر
 0 از كانا تدك اجرت ماسالا اجا اة اعقْز وح لهم اينابجز اكاذا ماو ان عيدا ءاضعالازم
 0 3 ا | و سلا ويملا كاز تابلاا نم 2 0 عع انهو فشاحلا

 ل. لناس عاوز يعاني اا هس جا ا قا درو مهاوتع لع او ايخالايىوذولا ان علب نيكل ة اس ماش لبإب زج مضمو اهرلا دوش اؤباذ قتل ا هغضنف
 0 ِدلاهبلَعشس لص شالو اةلانر تنال كش ادبع دار عرسرالا' ب اكرام تهشم تللذت انر دل امعازباررسا

 * 0 ٍِط رار اكوييم هلكت اخذها انادا كيم تمزج ناز كئرَج ىواشللا انعشاللج |
 / 0 2 انامضر ةاووم لوس متاعب ائجزيفل اياز نال اغا نطبق كرش ارجع جاز الط هش ابنت جزين ا

 و
 و 0 ٍّ نيتماوجا لاح كثب دا باتريك قدما ل لرعغا انزل ارا مرج ارخا

 0 0 ”اهبعزي ]زخم لانو ديس

 ' فييددح ننعم 97 - 0! مق! طرت اوس دف اذ انتل عش ادع جزع الا ”مدع أد كن [ىفَع ةدحأو رذيرنص

 ةس ع | بيدنا نموا قيل ناكرياز بط كال نضر انكلاس انام تل راكلا حان
 1 0 ىو اعلا مو 2 عع ءارلادازعز جد بز عينين نبا ثمر ءازوجيلا دازعر اضتلا

 0 8 ْ هيي ع تءاجاذال اظفرحاتل رعِاَسولا اوجلعةبْنل ص! نس لعل ارتي ل عل عزع
 نيإ - 0 اة سخن وم ناكا نتيلع جلع ا.ةبازعق يجز زمجب رع: كنلازعردع كبد
 0 0 هد ست اند يس ربا سووا هناا نيل

 مو مالس الازعس غرز هلاششمي للا ع يس يل

 دعاك نقال ان لج را. روس دا تسال رولا ارد

 جب ل
 لي

 ل 3 0ك يو 07 0 ا 9 1

 0 ال 21 ' د
 55 ا 0 0 اا 3 ا
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 | ف |ناخلار ان عرلأ' نباشم يب زعوسل ابين عد المس تسد ازعاج اعمل سنع زم اور ازع 0
 قمح ال 1 الا اسما 0
 | تامل لو اهجذز اهلع قودملا عريان اتنمنورنش بلل انياب رينا غتر لخزان نع كلذ منمزك ا

 | امرنا تزل عش اربع هازع اهني يضفلانع؟نيجم مي نع و2 اتركم متي زعتع كتابت اند 0

 | كابج - هوم هوما ابعاناؤطل اف مث وتس عر ضتبفف لع و نرتبا نش انرتلعملد اناؤلَصن والم ايوان نهار | عم ب 3

 | ةزئمالاو بانناف باذن نزيل هناي عرش ادع اهم هيزع انب اا نمد اةربعزع يللا ثممنغ ب انعلع 5
 |”: وعباغرنسملا تيد انجعن اهل ومو قب لطال كدت ب ثانزافديب دش مالئسالازكدمتا انهيسئرااذا خا

 | نعتم كاي ارتب تبع الاكانىان باذن هللا ل رافال سايز انسان: بخ تبدل اي تيرا عش اربع داع ٍ

 | لفالاعجانزاغج ان لاذ علاش إلاع جير وليل اط تاز عوض جاتد وب + عرعر عيعتاث نأ | <22 6

 كح ادلاض جي تاتي مبا الؤغاهلرانججل ملال عربون هجر
 | اضع راينا ةاورننإ نان بتاعي أكتوير اباد تي ا

 | تانج اللغو اب انتل مالم لاند يحكد إش اورعكمم مالنا أ عرج جر بربط تان نسما كلج : 5

 يطمن تازة سانا اتهيالةنبنشالتاليانب كش لفن ةفسا طق كلتش بك | 2ك تيس:
 تاك طغل العدل ما زسومبت لش الك طنعيزضان كنز لف طن عدو نيو تسلا زءناكرم ان لب ثكل فدانا فمع
 دع انوا هل عز مج اقع اع انيق تيد فدو طع انش اقاةشن عير ةشزع مضانال باننا 2-7

 ' | لاهل مدت ازال سالاواهذليبارناالة تعم نقلك جين زعبل دو مرقم مرة ناؤلع 0

 ا ا ياك انين كلك رعتلسؤل لسانا داناف مالشسالا م
 | ةمالا ظنا رهتف مالم : لش زب زل جريل تمهل عنبنمؤإلم ذل وزنا لوجه عيبا همت 0

 0000 ميااناهاههدتمل افنشلاءالوملوعت اهل تيل زبسُؤلا |

 | كداازغتم تب أكس عج عوج لم انا دج نادلنافاهشالف كدازث از ا ةؤهن اكلت ان هلا نه كتم كنم أنما <

 فطن ودا تنس يانا دنزل سون مداتلا رجا انوتحتع |. , ثلا أ
 تذل تطحن موال ال ذل غر تبل اربع ازعل شلال ةس بيرس نعانسلا أكرنألاو جدن نانا ثءإ 0 0 00

 اه ا انعازترمترع نكاد علا يالا تان مادا انج كدب لكان ادعتن و : ل : 0
 م 0

 لنا قس بيب نغانتلا 0 يا د
 فاو دل نملا ربط رظ نكال الج الن والعض بدن زير تهمل ن نم ئ) تم اذان اف ل تيئئإ عش اربع

 انودنزو تن ار تييلعن سؤال ماك اتيت شاب دانا الانط ل 9 تاك يي 1 تاكل

 دياز عي اك موكمنبدسالنلال داش لطب اكنيلبتيلا: ظ0111 ةناضنءنالرعنال جر عت |
 ا ماءزط ذل ب ترجل عش ادن از عل النيم هيعمل إلا ' 2١

 سا سروال ار يت ناوبنو ةوديتخالا دبة ةماس فاتت[ سجل | ١
 قاوم ا مح ودعت ةبانعتعأك ونام دحلان خالا وبما ؤشئاوونتحا |
 أمتنا تلك بهمايتعن دارا نسبت ءاناو شيئ الضامن نب تيجو اتاثاالاتيلكشا |
 !اوبؤشعَف انام نال مسا انما وش جايك ازا مئفانبل |

 نإ انشا ماهسقيرجم 0 ل د ةيبعي ا كاع لزهر ارعاذ اهب ونبو وج انجين ااةبانكتلنئ اللا | 0 7 عد

 نسون كيش 0 خهرَحا اهنمرتبلا نمش | / رأ 0
 : ١

 لد وللا ا نأ يلب ن3

 ١  5 72يا 3 ١

 ند ا هيل جي ا د
 0 ا را يتم عي يدل ورم لذ

 ا 0 2 ا تو 0 ل
/ 2 3 



 و درا 0 2000 ذ!تل1ج اعل افغ هبنحفلت اقرت لاش ار مودغلان شاين اتيت

 كشنات كل ايزل تشن اهرنذإم هانم ثانائلح و ززع ماممرزم ودخول اج يىنشسااهعدذ زكام ذم ريع فؤككا

 يلغي ابا زعناؤهسق دان عبس ببدل بك[: دوب جو لذاك ئمراتااماطانتخا
 عل افران وناقد اصح نوع اسوان اكواننس الز وركتد اون اك زم هبجا[ؤيترا وات لن اهنيانعطلاو اع

 ناقتي كابالا تلف ساجر بلاطه نول همت الة م انتم عضال زعاوب

 6 7-0 00 زدماط جن لعن امل انفهان ا حلت مهباوس هوبات ةتضوانالاط

 5و ٍِ م 2 يرش وكب بخان النول صنف نكن اهدا ايم نس دفعا كلان تنافر ان زم

 6 2 حواجب ان [رعشلا مالشسال لا ضاغرف ربل انجضوضر يلع اكل[ نبدل ايعبخاكسا انعم انآ امراض انين شاظ تلا

 2-2 ةمزنع انهددضلاا ةابؤ نجني لغضمطازغش اة يبل عاًيطع مث اغلا خمرا موس مناط زششمل اف سارع قب

 2 - رلَتيلَعنِْ مول اَسحاذل انزبوعم وب هدا اهم فاد جزل اذ اهل ضنا اح امل نب ف زومبا ربما 6 للجو

 ل لادا عام يرسل ركل ب ندا دعنع كير ٌتاالحاليرتكل اهضتشلا كساس

 هلع غرم اففمتصازاإل ازد ارنا يشف تلم ن يلزم | :نافزفوتلاءان اكنبل سل از مزبلة إ ترحل

 0 -- يس انمنخغابباف 3 0 انهزفانمس الجاي ايموجي طماط رَسلاف ماعلا عمن شمنلم

 . جلا مناسنَت تأ هس ادتعي ال نلخت نر ومسَد اهنا رعناثعننداتزعلاتفزب نعل تي نعت أك انج

 د ايان كيارقرت تيأك دانك كيتا وت از حدالاومأ

 0_5 انهَتاَلاضلَسَو :ةرلاوِلَعَش امم جبااذاالْجرَتاؤل تارا تل لع شاد عيالك لفل اذ و حملا نب ترا ان عمس

 2010 2. .| | بدنستاقلض نوعان هزت شا دانا زم نا 0 قرزعنعط اننا ثم نين أكتب فانم وس ا
 7: 4 7 طا يداك فوج ل رتل عطادضانازاانعااي االرجوكالا

 7 1 1 ماا برجر بتل نلت يبلع هم ادب دياز غ دان نبدي عزعن اهل مياذل زقرت زعنوؤتسلا بد قعدديع

 ىلا 3 تاهنبال انس ملا هرابطخإلا اةاشانلاة ردو نأ ليسا ١ ديوب ارحازاكاذاكاذو كنا اروب أن بوه

 7 71 م كدا اضن الملاذ زين الفجر تن ناجحا اك ذات : + اًانمد ايي ريَوبارَحاكاكانا لةلاراجو

 : 1 5 نارين عماتنلا بي يزعاحد اع عوز عسب زعتس كن يدشم !عيتجان ماذا نعبكلا يضر يو باد اذاكاذا
 004 را 2 ا يمول تم لع ساربعب |نعءاتخنعباش

 00 8 م هيج قس اذاعة غافلا, هبي تمل اطلع ىنائاتاف مالشال دلت اك بالا قيال

 1 نو را ,ءنبسل ازبتهجن عيت ون با تيس دال اكلج فب ةئابال اورج افم الت اكازعتنن انكاوبالادسل !مَدل العا

 مرا 3١ رجل 1 البغي كامل شال زعفران اننزاذل فت عرب بانج جرعيضرب اتابع بز عزا او

 2 0 3 0 و وسم سداربع» لزعاجزعتع د اج انعوبزب كوم زعدع
 0 0 8 م أضأ درع ب كلير لنملت طلع هت ادعي اجلا نعد اجيد ش اولّضِإ يرن تال شخ رملزو اضن كاتم اناا

 / ديس وموسم جوس بو دب >3

 ٌتادؤلا عسا نعال نالت ادع جزعد اجيب اضم ضجب نعد انقل أكل ةااودبلا عدجم
 ٍ 1! د تنالاهزذالالثه نب طالازخج مظجلشملاو نجت يز الن ئحامالض احن عتاب الكس ني لثم

 ياض لنعيش بني زعموا زج دلازخنبس ١ث هنعثمةلاكدب داك جانت الكل! لخطلابةإملا لعق

 تافناطاطهدجست ارم اوبس قلو ثلش اةربز اه تاك هلو هز زمالك نما مارش اةررتيرج ل هرعنج |

 اصفالتسالا اهيلَجزع جن اضطف شل اشل(شلبحو نيدو نم ديدلو نتمناف اجي ااهب هك يعده لعلي حاف انغإب ظ
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 3س ماا اب ا رار مر



 1 هر عضيؤح اجبح هلال اهدتست اد كلامج تعط منل ال2150 لو انف اهن نت ءايلعأ

 و لة يدهم دوش ل يبرطالؤ داني قطبعزا تعبك وفاز تيب 1

 م نبا مرعست تأهل 2ندلْمأ 1 1 0 الاوت الاول ندا كسبيرعلا: نمدح ب٠ ظ

 مالا د 1
 ةيوزعد طع .انعلع تأ كرت فلا هنترب ميزان انا تاكماطاكلملاعتجمن لينال باردا أ

 املواد ثقه باحل غبن سودارس ش العش الوكت جب ناهز نه ماكي رسم د وغج د ازعإ
 ةعورلُه يهب ءامن نخل م ذافدتعالاض نعانن إئج حاضلطت انشد! اور اي رخعال اذذ انت اكازمننالجر ماض انهزم

 1 ب اا اضل انرزخ دالي لالاضاكعرإكيانا3 باينامل اف نعالج
 مم وتاما# انيازعإْمَس ٌتبّرععلا اه لئنانك معمل نرش ان االاذكشر َتاَداساَنا
 لمبال اكل ونعلا فرنش ءاعفراتلاهطس اتبعت ايدل وستءاناتبح لسان عاتفاذ ككل لج م

 ا تدان هان رذاذ يخلق نايا خلو جالاءاضانغا
 ممكاتم 000 ا د

 اثر هدر ضونةوبانلذ اولا غلف امل انف ميلاعضنل ف اولافاوظناؤجل باكل نم طنا هش ارجعإل اال اول !ةئانف ْ

 رئداتاطنل اذن أزل غنم [ااكام جوت رك نيل وئاددلعمتبالَصوتل ا انضإَرملْعَرك دوليا غلا |

 | كلانا ءاكط ناو شاب شاربعاب اب ءالوم عم اول انافغل اهب احضر بوراك كش إْلَصولاَسرْسلم

 ) التخت بع اؤن اندر اَمَحاجممزم رم ءاؤس ومس قاتلا انرئا دخلت قص الو سدت ابلا بخار تبيع طا ادنعُؤبا

 ماجر خاشارتبعنب دابة لطفلة نتمنا: مزن ناربلا غتاذانالللتلالعئجاؤلاك ناطل تلال غرب /ووضشتم
 ةَصْس ال 0ايلعز يندد هل جد خيرت تلا انضمدل ناناعناخل أك شادي

 دوم ءادرَدلَعو زآعلا يعلي ومو تل لعْسارَبع .ةياسلعلخوْجرس امل جنتل ماعم فاذا دعس

 5 1 ملاذ انعم ين, تماثل نط اونعر ال اظن انو ءاكتالافرنذادشس فلل ادذسمؤ تلج اذ

 هتبالَصْس الوسم سلس انا إبل عشاربعوبا هل افغس ةئدناذتوزانعل اففرباط اع لاذَجسو ا لياغلا

 وسل تلَعْس ادبعابانشمئاف مث رانرطمز عومي ك2

 :ناببعان الو نلعب دع طايع اواو وابسط واو اهلا ولعن نر بع الوهم

 ملاكا ندحح ات :اغيا عرضك .ىرلاهعمتر اصر الوسم رثبل ازهرحات غئاذال ان اط لك نيل جل نينمف

 انا اع ار قبو صْخلَس ورا عِلَعْمِإإصندا) ولسرصن كب ضغع بخل كذ جر اتل إل لضصفلا

 بلص الوزن اَمَع اًمعاَتاَءذر | غبن اكل كاستل جلع قطان اظف كؤرجا ثدلوجنمدل سنه كانلال ق١

 تارك زنول ع زنال اسسلا تا_ سا ران ل دج اؤي حا امىالاؤل!اثاغغلا تمد ع وسما

 20كاةرو اهلا اتا مالا المج اذان فرحاؤبس سل امان اف كل ذزاخيرسمم انطمناذ نللغ كنف جالا نلت

 1 و م نس اذوغبالو )شرطيا ]سول اولَعس الصفا

 دوووم ءاطاع ءاججارازحلاسنقنلا خخ صمْؤوستتلإو او اكان ايارساتلاسانجا

 0 اع هانا .هتداربعز عتيج عدت القز دخن تب زعبع أكن لوبا بن عاش
 متلو الالحشاو هن انخلا اب ل تبتلع ادع غنم لطتة لوغ نى ار تير عهشس دبع

 هان عيا شل رامز هع ا ةوغم ب قش أكدته نوه اكدت :؛
 الالب ةلون احلم زنا لاو الالغيانخلا؛ رحل عسل اسكن

 كقئَيل فيمن ائيسمننا نيس :رضالل اف يظسعتلل هلو انت لع ولت اهغلان دكر كن

 ا



 شو طر تاع اح 16 وب وع

 ثذانفإ عفط اضف نبنمؤللم اًنلعكون الايد وهو ادب عيدكم ذز ازيناوّمنمائاجاثلتا

 ل ا ري ا اًوءاسض اًلعان تكوآ حابصلا اب إل اظفرنم

 تنفر مالا حالا ابإ كمل عكس رلاورتلءسإ ]ص شاانلوئ تجند فد حانغلا انام حابضن ابا! [لافغلاف

 داس شال ادجغ امور شعب امال اان تاما نهوكل الب هتللز مهجر اله حابصلااوبالاذ ديب كت دزكاد
 ابان ادع نيد نال افك اذ ازرخج شاه جنط دبل مالا اإل اة لرب ذكي تلك اذا نقع

 اذ ل فوسخ ليعود ذ انا ونيهان خوضنبل !ةزل الثوم اذان يضلل كل 9 مافرتابجا يل اهراجن

 اكشن يض هج الإ, نلبي نم زلط غ ناجع زن د هلع سيف الف ةيئام ضاع | هوة دف دوش ادلخع

 ل ل او ملاذ :لثطنر داع بر اغراغوهو حل نميجفاذإناحلنفلاو

 لئارنطإر تزال هاد دار عجز عسفرةباز علت بي أ د تعادلا ءاطلازنازجلاو السالم الاؤ اج

 طالَص جاوا دبصذ خساره هاربع اسم هنبرملا اكانلف زيدل اءاركجناكو ثاضيئازبمتهاذتع لماذ ان (تضتسا

 كم تلك شا تعهد خرج تال عمش اربع هلع ون ذانسا 4 لاف صان اتم ْباَنْ حا الفتيل عأ

 يلع لهن هدوم ال افكت قلن ذانش ازا غل اسيدذو نب ادع اههذرناوز بيلا نائب اختل نبه ادعت

 اسف تال بلع موالم غن د ممر شتسنلاة فو مقل اغا وركال ف الطيف سالو [لافض لشن

 دخت ءاطوب اكوحامننكوإ رمال اذن مله دل ةز لاو اينتلازو مامر ذوحاعشا 2لافض نسل نب هشن ا رعتلل خزع

 "تنم منو ةممكر لاف تام هان كزم مغمثلانزئلتخن كو تاع سارع ؤب الل انر تير عبن امر انئلع غم

 0 عائش هادثعؤب ال اظلاذ لل وتجدذو لنظر دلع لغرب خمور التف قيل اقبد

 تعين ثيدزعت أكره اًبَسلا ثنا عن كش امالاتجا د م وو

 تال ننشد اضع مجم! عسصتل اب كور جم اكصان لم 2 وا ا

 نلت تلفن والو اان انمافاضر ذاكر دع محا ا هدو هلباَِص

 تيرس أكلتي ا ل اهنيزماتلا مهل اماما تفرش كن اكنا

 ققرحل مالكذيطلاد اهراطعزيرتل دل افعل و مول ماجي قرت هل كش اربع ازعب ان امجاضعب رعداسن رعاه

 موهافإ تل عنبنمؤملارم التماعبلاشعيفشلق اذ كسلا فجاج دب مجرتبلا ماظض فخاد سا خب ة لس لعب نمو ] ماله

 ةتاناعلنان وعون ايل ننمتلل ذهئتت[ة فركاك فإد تالاف ماذاتاشاق انه لاف ننارحاق

 اهينبشكر نس هتضرفكلفزم تال مااا غبشكازقبسن لدلك تماهلاّنا دلل نعش انسخ نسخه ولا مذالوملجرع

 7 :ءراض عملت ا نعد انعتعأك يعل 50 عم نوجا اك

 و 1 اللاذع نلت قش ع :اعامس

 زجر شمتعئا تقارب كيس جب مدان هك مهلا اهبان اذار اففد مدام لس افض اهاوباذزاو

 ابتسم تاس انااا فاد وقعا ارش اذقانسلاؤ.بيوفعاذط نعزئاجلا
 اثالاساذ فكرا جلالجشجل انغلاق يس اراك نس هاك
 تفنكيل ارنب نسكت لفل اذا ارسال دوسان هن لات يجن

 دار نهرا رهدانسنبش ادن: ب نرلظشفتل ولف اذانرّتيفغشتم كج نب جرراتلا رك رلَع

 ساس طرا اوان ذاب هال النسا نقاد نزعزتمرقن إلا كرم تانيا

 ان : لهنا يد ناجل كيا رع زم ججزع ةزبازتشابعزع يجنب يعز عينت زبا يييساتل اركب ال ثوم
1 

 سب رمل 0 ربا 00 2 لا



 لجميل عام ااشب . مد سبط و قو امش ايومناكناة ل ج1 اربح اًسيزطن اكرانرئزده 2

 9 و ©« يو م هاو هند ٠

 دعوي مز اكفني اطيز دعك تاك : اري ىامعالس

 , ل ةفخازمل ذؤيب ت تدادنع دانيت اككزنيزع كج رقع كيم كل بكا د : كرخازعل رتوالكشا
 | ةغلج سنع تيجعدصج رثس راسو هشيم يأكل هز 0

 ا

 كانَ و اك لئيم 1منافأل ةنافغاكراظفاف كتل عشل نم ابازّتلث انضمي هت ةرطفإن ادويه

 لامزكال خت كنز لبى يو ا دوس ا

 لعل اكن ران! مم تاس ال اذيبت هزمت كب ا ايتمزفرنأذ لتر الشتا

 ل اكدوا اذاني شل نافل خف دحمفزرجف ات

  عوضتلا عن هرب[ نك امض ارغس نعي حانت 0 ا

 رضقل ام ؤزع اجا طرب هو اهسض !وهالبل كلذ كلما تهئيشف هات ١" عفر ديون هازعم تب ما مزع تقل ا جن

 شاة رخو مانام نأ يدان: اللا انح ةلهإ و ضال ابتدا ضال افق تاز دهر تئارتن السنا

 هل عيال ذل فة از م زعم انباع هنوسزعاطنل نيا جزع ممم نبةيجزعن اضل كم لتمذ.ن الانا
 مدفن اوال حت رع علا اني زب كبت اوجد ل اففاهحوزرنإ ماو باخ ا انمار افي ذاع لجو ]رز للع

 تلكم 00 ا هدول كر رلضل

 ادي حان عن السن ئميانل انعضتلازع نصل زعيليعزبا كري نعةنتسلا كر بلعل ةر خيه ري زيت خنخزججم

0 

 دلال فدطبحجاعاكلادنعزبن ال از جرطنوعقيخنزوانلاغفانافلاز عيون! بيد يخت دياطاعبت

 | نعببهجربنعكرشارب مالم زعلق كثب أك تربو لكحل فس ساخابرحاكل الحيز ع إن لع دس ادتعألا

 فالاواففن ونجل ازيارخ ا اَدلجَت ةرب تجلب نمل اماه اذ داي هش ارجع عازع ينازل جزع تام نع:
 ١ و طااابدب لويبت بررغادر مذا ينعت .َياطَنِلِنالٌواَكْرَع ءاننوجازباسنا|

 لعْفْج زعم دنع ومع نْْس عجن زعل ضني از عزشلثل كيل هزياكع انج لع أك زمزكبال اكنرشع
 ءاهافيزعد كات زيلع جلعَتارسيِر عرمرم اطّصلا بيدريزمنلا ءانجلا هته لعنبو ماضل اذ

 نا لاغل انعام نعن اةعزعل انزع هسا اه كب الد تل ةاطنازل|زئاابق انان ا!لوعبن امجيملا ايزل !ذآل انتحار الو

 امورك اعِمْلَجؤ انا انهت ال اذه تنل عن نوال الاف ولم ابدل اذا رت عنب موا مادهعلعرْعَدَل نال

 | طا ية اوخومم يحرم هركدسرم هور اجع ا لبد اعزلاتلئاف

 1 اتي بكا ةطعصا ب ايوا ديسالاعع» اذدفت | كرير جس ا( ع
 «+افدانكشو اننزذات كم طعون ا انطالانن رتل! ماده ع عالج ؤلالْبَج تان نر تلك اربع

 يس جما 00 0مل دوت عموم صف م 3

 اونا خيش يوكو د اجيذايش ا ”نالا توري عشب الجول دلتا نديم تبي رعي از زع | 2 أ 1 514 .:
 يف

 ةرتإةنمنسمل امال نشل. بج نراعي لاف ناار عخنلاةدك شاين 67 ١
 نيم انبي للجو زع لب اكفسمم نع يلة دتعزم لج ناكاذ ودلال تبل تاج 8

 رك
 0و ِت وسو م دعم 2 دس 2 1 1 3

/ 

 هش

 0 ذو 0 _ 0 ا 1
3 9 

 با ا ةاطملا ا



 افوهركنعنلا زج !.تيتللع نهرب ايادنل ان فز انعرضوب كوبر اعني ضن نع ناؤغ زعتر اضل أكن ادلب
 أ الضر ن ما [1 ترنإن دش ادب عيال لل اةناثعزيداجب زعاشيؤلا :عنانالا أك يرخملالا عششلائب ام الئ ترش
 ا ا ا كا ا ب اح واط وا 3
 قمع انا ؤونوائغاَةرفلاو كواهاتحي ت0 نقتل لعاب تان أكس :ةولجدلت ةزمجلاولا

 | نأ ب نشا مكيف لونج ز اقع عازم .درلا جاعمتن) صا اَوأ يلاثلا رت نءالع اربع هازع تزالأك

 | التل عرج ةلزع كيوتل اط عش! :عملتلا بيبر عد انعم للا نيت لانج حلا ف غل, مجيب

 نع وول جدل

 | طاوشاذ نرجع مل تلت عع هد افافط وتساز لثمن فرق طلطف اكسو ترمز اين لت مللربن سؤال ماا

 يأ كافلاةنانعنيداجن عانوا نمناشالأك نانالاذ جوان كلامو امس حان! بمإل
 ورا راسسسو دخل انف دامها وصل ابدا ول تن لك هش ارئعيال

- 

 | نينقلمانرإ ترالعشادبعي جنبنا كيب

 أ عيال تساند كلا رباك اونيكس جانا ان نوب دبي عاول اا نابع لال
 | ايد اهب تنباع ن ول س|زماندما ديد نكمل فلا بداخلا كبر د صنف 5 :اتايقالافسبززمشلا نم

 | ةةاكاكتلئطض اكرنجزانادع ا بدؤما ذل: ءاكحاكاف دةجلاكاذطذ ةرجبا ام اذه اننئيربا خنين ملم بال اضناضؤل
 اةيصيدم هذيان طي عطني نب تما طخ و ارب نيتيصت انيسغلااةيلن |لييريشلا وب وب اضاطْف

 الافات لطم اهجع+ عم انت نعنع ذيج نتميزعد عت > اما ارب اخر لونم 1

 | غبن زيايكدايعمت مدن أكد يازينب دارت مربسٌوإلبما
 [كنعاغ ةدامناملاظ ام يرضاه هل يضرك هل انو انقاض مالفلا بيضا هجر تراه ارب عوالتل غلاف

 | لااا رمال ل هثداةدلفض اكسال انزل يتب عدل ازم كايخلضش زنا ناقل

 امدسكدن تنكر اوعي! الا طبضغ ترسخ - مل نجر كاماللزا لفن خإ ؟اهَومانمك اذه كتل نثنت ذلة هؤدتفا

 اة لالزعينزي نارعولانع دخل شيز عت جزعاتعلاأكهثداكورختنالو رنه دل اف زج
 © مدا نع ومجزبا بيس نعل فال اوركتم:كطفاذن ارز ارتد ا] جال فضال اء جاء اط فج سلال

 ذك وجوز جنعباد ضال نعني تقع زعديعزب كد تلا ايجي ل اسيل نإ تينا عرس هازع

 دان نفرات» تي خازتوأكت ااا هدعض جيون انتم انشال ا

 .كيزلسنِإَع كولملاّج فانت مدور خازم احاكولعّيضنخل اف تال ع جاز تم ةمهانع

 ا يي
 يدنا تدل مضاد دانعبسض نيدسبن عن عك ياعمتل رينا تلة اغا قس وك كامن

 ذا ةيذاع جو الا طاوسا نعى مزكادلظجناوخال وبلا ةيووسمل ب ماقسوس»

 ايل دار عطر ازا ريلع أكهفنعالا هاك زكري لع ريزل انس كلم يهتم نخر هلززمصؤذ
 املا ضرب امنة كسبت اهلنمب|نباشرسل اند ل ل زلاوخل جاتا اتمام

 قمادنال ابعنزرنفخ اًماَك ل اطهر عب مكو نلف تكا ورءغيشس|نكل ةرنم تو: شاف كلذ ففخن اذ دا سن اخير جبال نقم |

 دجال تزعة رع اطال هزي ةيجزنعدخ مغ نياك ووتر نإ بنا
 |ةلوسجوبالاف ب ءالوهولا جي فب الاهبعل مدا ةولَس طش ار لال ال ار تيل جرت انعقيعذت
 نك يفعل يصاذادؤلمال نتابع ضادنعبل ير نربط انجز عدم كج جيو طالارشلا
 بل ارم مس ا 7ىباللبكا انرتلكما انجب عورات ازعدل يلا اًيانكمل ظ

 نط عب كف ارطلا رت دوعزبب اهيلمجا مثّل تري زم اهوا في يس

 (ءاتاتدت ةيانةن اود كا الاثر آش ادتع جازعر ابق ةبازعت هب مو ناكل[ مولا
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 بص لاف عشر فت «عصو ادمدامت انة قم وكت |“

 :ذفون اناطرل كس نلفت اة مز اناطتحادتن 1 شدا تال ع هسارج عوف اع صمت نع اكسنبانع د

 7 سما ا ا
 اول خاب امج فا غرض دلع افمنذ 2

 7 0” اك َ زمزقينا تيد: زمز شامل هن فازات
 اطعام ناذإ ماك خو اهدا ل وست كل انف كس رلا ناك ص الوسيط اجلا 3

 0 اا م نبذ يلا موب كطداششس اهئاامال انضال

 و سيشل انجليس باب ديد اظرزربخاف كسور يلع مبإٍلَص

 1 الخ ذراع شارع دل نعول ازعناب اعد لشل ارقد كب
 شفر نانو تلف لحي ام هفول خاف فيا يخي شاش َعّرفاَناك فنا غدْناَو سس قنا

 | 6 عرلاضكز اك نع مضل انتر يعدر تشل رجلا ببن خلاب داضنكركأو ال ذو كاي لبد حجت

 أفلا انال وتجاه عرش ارتحت دسعم كارل ياذا ا

 ايهاب اكرراض نككاال جنتك متل غلب يم تفي لير ان كبارا تل تلجد 2غ مطاع
 دنت أك غياض سخر فيا اذاّدان جلالك عشه اقر كونؤجرفا مل نتي عش ادئعي اعتمد

 كملَض امل افو جر تانافدّؤهتس لع كزل اذان لنقل! سس للشر حا اذال اذا طدتيإ ءازهرت غرم اطضاطج ب نع

 أ عتاازتلا_ تبرم لم ذرات ناجزع ل ويعين اذنك
 | نت اقيز علم أكزيزلو كن كلذل اذن ةزفانال طخ جو نار تضغين كابرس نالا دن نلت

“ 

 عام اقم ديت نرش قا م

 3 انى امور ضو أر 0 م2 زعبل ةاتنز عون كاع تكن مالا

 ظ زافالشال الجزم نذل و اسجل وضجن طن نيج زعز لاري بيب نعكيين ازبِلَع ك

 ->114 2 مرسل اررهتبوم 0

 ْ يانا ومَن اال 0 اما هلال نم "تازة بز ايل الكاو انذ رفات

 00 كانت أع دلل دا 1

 طيس اكرتسي دعت درجت ناب دهام دع الخير شؤا قس انزوبسشفنلاّرم

 م تهت رن ماتا ردك لايم ادق ءازع _.انيطارخجيزع

 ا نشوب ضأك السلا ةلحَداَلسَمَن اور ا ءرشادتع د انعوالا يد تابع :'واكازافلغاككلنبو .ورخا

 | اذ :دادنئبلا كح وتنال كما ةكادانا بلع ال عاترالخارئشد لقفل ازد اوبل الكايرخما
 ( ٍكرِدبارَجَِع سب لل! كلم ن:هاَذَتلجسلل رج كن افر خا كلل خلهجاذا اويلازكاَورخناو اهلا اهبغفلا

 | ةلاظنؤنل نار خبز سادلانؤ كلل غض ارج كان ادْهَعَعْخَي سلا رتبي لق تدار دل عرك اعلا
 تنل تانك نط ندا ضال لت يوعيوعك كتان الغلا هو

 رسلان تلعن 0 م سر ةلوشاطلافومعلاكتةباسضنلا
 تور عر اصف لجل ائَسْع 0 ا ا

 0 اا الل هب الزر كاتسمب وصال
 نعتز عن انجن وعرع هيب ازجهتسا كك مم يلئطع انما اه تشن الذ دورين خلو ِلَعوط شطه |
 مشا دسار فش نط ةلدن اكل: راكدتل بمن اناتضقرا تيل عزل اضطر شلل روع شاد لن عسا



 -.- فهي يي دم

 0 4 3 ع وكي ا دع 5 0 3 ا هك

 عرضا ١ هع - - مست دبس 5 ا ل
 قى ىو ار دعس حي 36 . د 2 ا
 2 وو 7 0 2 سس. هب 7 هع < ال
 هيي د 13 هي دا © ايد م 0 و
 _ 21 م ع يح : 6 ب 3٠ هع 0

 . هءارس 59 2 2 26 0 مدح ههي-
 5 31 1 9 . كا
0 2 

 ل قم

 وخلا قلك الامال اضْناَكْذَسَو لال مباَلَس مش الوب ضيفا ناس ذك وسلا عمشباإم

 اناس غلاي معز شادزا) تل ةؤتطن اد ةلاظ طاف فض قايم
 000 ندع بمد دوك ننك[لامدبجزال اكتمال علب نازح اماكن ميمو قالا نط

 دجو مان ذ اب نموإإ ما( كاذوَم معلا ةاعان ادناق اذ اب اطنبا ضي نعد نب ونحب وق زعمت انج د# وب قعأ

 | دهفين شت طعوب الل ضال زمناذذ كل اذ نزجنيكاهل سال اعل ان لا تلعن اكو هيج رس انشد

 أ نطعابتشاك د راط مدنا متفنزم اكان !ة/اوضبس ناؤلاف ءاتلاشل اتم اًنيازعا لير اهج د مص ان اهنبن امم

 ا روض جم هدد دسم انس كب امله زادلسصذع يع مازحأ
 نافل اودع الظل اونا اذا | تربيع درج لع ورع نن اهل قرا داظلو غارزع نطد اعاك

 دو لا هذاهكازتر نايا للا ضار النابت طا ردتما
 للامن لا طضااذا شئاز اح شري تيب نيب بسسس

 تيزي رابعة دان اب حاكم اكزم ند اداب :ابائؤ اهّيِجرتمملا هدم و امَسرتا الان هلنل اضن لج دا تنحي

 نكمل عن نوجا كمان انجبت يلع ذب تيكا حار [ لاس شال اذ غلا نمل دوت زا ةرتيبالقمشا |

 جاتا نوط كت عوز ةلالع غاكب اكبومررتبطتغمروجالوانزيشل بنا هلاغسورنتكلا تنص عفش

 او دركتي نم اخحالا جاكت اذل اقفل عومذم نيرا ءاضر ايِلَعرَح البالون عو و حيزا زعاطولخ سو

 20 اذ تطيطشيرن البيت ادبخرذ انك لكم ضنا )نقف طغشم ل ناعئال طلال انج كعالشنح اكيىدسنم جوزنومف |

 اذان الا لع مم امال نفشنز نانا اكركعرشمنزل اها تارجال اك ءانموشب غدا ضن ف المال

 ديو اوهاذطج] تلو اعز اططسم وكبر اذ انهزم الازم كك كلف اولا هطضم نم اماما عن |عزاذااهنود اننإ

 ااا و ةاوص و دخلا الإ ا غطضم تاكا خانني سك اياب ةراثانثعراننمالادكما

 ””ةرعاط اقفل النزل باياطتا#لا سان ءلازائجإ عن عزل الدالف اذ تقرب اهضاَومعم ةاخ ملا بفن لعمتو اخاف

 لعلع شار عاب اذ روعوم انا الزيد ازعال اال او دج ؤةدمإو نغم زمام اله ! هلل امنت سانعوم أ
 010 ا ا ا يضاباطدكدأ

 لف ماو اذ اعتب 1 ديلا دل دمع ها طرا اهرتوبلم|

 نيج عع هازارد اكربدَح_ إزرع ا تي ّنعتع اذ شاوتعلالا اهيناجالال والانس نلَكولوانعناغلا|

 .ةووس اذالانن لسع ب حن ؤبر دورس لذ جلف انزجز عار سؤ سرج ذل ا انرعائعلشيزع عاتحأ

 ميا ا 0م دمع سس سو لا بعْفْمل ةوشاتمأ

 الام ذك الل .:ءاايزم انتبه ءالمشارم اًباطط اضع زعل ذ ردود

 زال ذ كعب, زك ةنيزةمدانشا عسل اكل اذ كرمت حل ااذم درو انتل نسالك 5-9

 دا 1 < ره ادجع يزعج نصب طا ضخب عن اوم زعن اتيطلا ثسد أك ركتلابدجييوكمحاتافحأ
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 دالك مفاوتس كل نزل مالا كيؤ ع خيل نخلط الينا رو نات عما

 م . يهد ايم اناقة وم يطا ساي حسابا
 : افنان صطن ماطالالاعراذاذردك اذف ضيوف اهرانمن خزعل نال تي هلع ادعو "زا يمن عناثع رع دزبلا كيد

 ظلال اشم: ا لوم كلاذك ءاطانافلا ضربنا نها اريل فراذإ سلطنة ماشالامعهيزل لص  انامنم نس دعا

 هلأ دخلت لازلت فت لعش ادئعو زن تاكوفشوج مامالاملاتائ مينا اذافهشادشل
 |[ دج اناره رص تارت ماج اتت نات. تالا[ قا

 [ دبع وتم جبالاظ سة اذثِلَع ادلع اموال لا تفرح اطنخ ار يلطَتصنة اذوب درببه مزمل افضرتبل حد ندم

 ١ - ا ا مدع دمر راى“

 ١ 72 د : 0 ار



1 
١ 

 ُِم

3 )0 3 
 ا ١ 2

 تض'انامنن [لوسر اين اؤتس لاف باول ال اذه مسك العر[ صض اول يل! تطفو بح انجيل طف 0 دا

 ةمننالطد كرار عومملانعلاس هل اكان لمت لذ اكلة سجله ء مص الونش ل اطفرن

 ناب ءاجو ءاهل نة فخاَءرصلااعلف هئاذدو نرتب الاو اان الترجي تان ناوتصن اك( يب نتج) اذف مانا
 و

 لنا الومسرإ!ناهتول اطفر نبع عطب كلكم نربط عزم اش كلز_ ماها 1تسورل ارجل الص الولد
 يلع انت مااا خر نانا فة متل هية خول فز ناز انام قاكال ارح لعل اظافر عبه ضحوا لج زم
 م1211 ةنؤلبب اهيا لت ول|منءاؤلاةبناكتل موس تم ا انعام غن شي علا ةيلغ كلير هةر تا

 معطل وميتعل نضل ولو تطور انجل ذ هالو آول! قسرا رلا يعل! معَولاءططاخاو تاناخلارنحزالادأأ >."

 نمو ال رتاج از عبس كاين عزعباتبازعبزتلا بري نيلفس كيد زعهتهاة تب زيرعأك | ذم تي
 هلتازعدما ير نعت كمام قانئدتع و زاصابالختح نسال لزوج نمزاكام اّماق مامات دشتي لا دش( اض

 نتتدعدنوتجزاكنحئملا:ن الث شل اوإ ضراذادعومع كان جلجس خل هر تجيد عدتج دا نعت زهلةلانعأأ
 دلني صائب عيبا رع كول ادخ ابدي نعلن يوَع ماطالا تانك كّقحدنلط تان مام الان نضتنات |

 جاجا تا بين اخير تليد ظئاذامامالالعئبجاؤل لوني نمل انو تمل عش اربع هازع

 اذاؤعلا ناكل اف كاذنغيكع لف عب قمضمبكءاهنب5 يزين متل عج ول ذ قيمر ظناذاورشلتيو د نم اناكع نس

 يع هاوبان اذلان انج تحل عنا نعبر اأكرياتلا مري تنازاكاناك دن امال ل عيال انهت

 دماج المزجج تم نعم رطل بلع مطب مام العربة نيلشمل ا ذو ز مجيب مازال اىنعي شن إتخازم

 را هن داك أر ماضالاةنء اجر فاؤلادقدتلا نله اضرار ابا با ططلمجسر ار اضل ننتج اة تخما
 اتنالاطع بم نتملاوهرناكو غن الكل انلطنوال ادد اذ ةدئباءانا اهيماعبؤلادط را ذهربتوال اذنه نجف | السكن

 مالت طماؤانن اك اكتم ّناكاح ةدحاذ مط ادفرطزعقج امال اكتم تلف نم تبلغ طارتعو بال لذ

 "يرض ره اذاغ ءاد قس يزال تف جب لاخزي هلا نذل الاتاكرم ابكت نيرا كحل لعق مج
 دب وجزم فهلا دئد م قمتج مازال اردج نإ رفا وتابع طابع, ذة اخ ُمجِحع ندّجدام

 اهو اد بخان! انباطغإ ضجر انما قتيل الجد ربل وذ ازين ح نوضح هع الاقل مط مطالع

 نفل ف دم ءامالاوثعي ثنا اذا اف اطقم رند! هلع ةدحاط غر مال تعا اذلول ادا نام

 طومان هنن جرعوهك |(تلاب ترا ذاك هلا ذومجزماذاه» قحاتخ يشر دن اعرما اذان | ئوئخبتم

 !لنفي زال ومنير ذاك لدار ينعلابح نضج زح قجعزل عرب ءاطالاو تشن يف اذان نبي اذومحاتاقلا | ْ

 : ط1 1 ]1 ] 1 11 10 0 0 ا

 يدب بييدزت جيل اناقازتإ نزخاللم دارها دش مئنؤشد وبما دام جزارلطالاتلا نعاس |اضأ 77 ير” 0 |
 للكتب اتعقيجزعالتلا ني يزكال للان تعنضعزادبناقا نوال ل اهني جلا زعلان ةقيجزعالتلازع يرحل 9

 ناطاتلابل اردد نعاطو نانا انني اودع ن يد لكاطا0نرتعدعزاةلخاننجكلا يذم ١ رش يك ىلا

 وتلا تف حب العن نضالم اداء يدل نزلت لعن بن دا اطج نع اضطا نوزع هزلاز قد نبق _ 8 8 0 5 3

 لطف شالال اذغل ذولا ةروئد در كيهكدطلاف غطبلا ةتوسةضلاذمش بايك اش عطنإ تبع لقبه ئيزيماناتض | | 35 ١
 لت سنا حرص اذاهوعجنا ملم لف نيل !ةعساقاذاان لما مناير واطول اتمتن اهقدعنلآخ

 نقد

 نانا 8 2



 ه د7
0 
 0 . 2 هل

 نو 6

 1 ها مووج 0 8 59

0 :> 2 
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 ا تر

 ص دو تلانوهتعتف اه تيرا ل عز نمل ماو ابان إ 11 هزجو جنب يجز عزبتملا ّثب

 لاف بلا ةرون وب تصد ف نفيلا رؤس ون شنط شعل قن دانتيل ااشكاناتا فنان ا

 رئبنخ يو ملاقانادتيوعشال اذ جان نير ن عربع جازان ينمو مازع نع سي نقب لعزيز ناك, طف نار كتمان
 | لطا اذافئوتس ىلا انرغرَّشلازمت اكن انؤصن اكرفبلا زج نوتساو هادف قطن, نإ ثع ءانملا اًكرذ اذ ام اططمنبتملاب

 ْ دي ل ا دع القيوم تون ||

 0 !انعافر دلل و كون ليل عهشس اربع لع هال خشض تلي لع اربع اره حل جلع طلت عتطلنئانهرك |
 | رصيعش ا ب لا
 17 واوا و حل
 !قمطِطبوهورل وم مان هوز يزلازم نوعطنب 7 مناف شغصو عشت اعل اخزاك مانا انذإبوا انلطمام ااا نلاتما| ظ

 للتي دكش اه انادلالافشا بغض غخنعيوطنلا بيدي نع عقب زكيزانساطلا قد اصلا تيب هّلحأ

 1 اال عضله ناكرمؤ ايم انو يزمد دج تبن عت جازعلادش ا اطمافال انف ضافلا كان اطلتلا د امنجنم |

 ص طا كاك ملي ةناكو اياك اخ نال اذا ؤزب لالة موا
 | دسم لجو كلؤزمل جور نَعوْجف تلاع ان فطلبت 0 نسل انعام بز عن نازغا

 _ | اظظسلذداطو جوك تلاه اةكمن داتا خل ضومتلادجقمر جلل بدار سن داقماعميبأ
 0 1 ا 7
 لقفل عر لال سر تاب رشد ادع جازع أك عام نعبكدن جرت نحن عنؤتلا ثري عيدين

 ثول عينج ربا ٌبيعَدعَ نانو اكوصارج هلعزار اكةمضاج جنابي دكر

 خانم زغلل تاكو انلاهنعيلعاشلائب لجل الجناب تنل كسار بعت الشلة لاذ طال الارق نعملالسنب ماشم
 تل انين 0 يسم نوح اذاكضذ افلا زعاطتصإ نو سامبل

 0 ابدتنافابالتزاةجت ب ماو حياحا

 كيف ادنح دز عال ازع[2 ان ةلععمجانعتعأت نبي ثيماالَول انكلَونَج د
 00 لا ا زقرت

 لالا لتزبل عشا مهعنازعام تاور ولع يزعم تهف تشل ياكل سهئاونم |

 اتةنجنلا َبيبزعت عقر بارع عكر هس ع ةعلا لاجيؤ عشار طمالسا |! ديزيئرثمانساكل سورا مل هبا لصعنلا | ا

 وس رح 2 لا جوز ميس ماك الان جم لجل ملَعممج جر عرشبم بتي زعسب منبع

 هي ع و و ملا دوس تامل

 ع7 زبن الغلا للك اربع داع جترالا بيب أك لَسورلا زبر عشب ا!ّص هش انوي اهعطنعف

 نهم قلاعتا مذ مالا شاك جاكم امال يمل اني عطشاكرككمال اف م انالا خيب اذانتح جنم
 ناني وئكتنل أنواع ناكم عئوترلا عج امص اكلاؤنضجذ 3 ندوه شو ”ءازجف عضشش الود

 ضل امةعفش اكل الان اشو ا هد مج م وصلا |

 بدأوا ذ شم نوانجف شبر شما بن ع عمال نعف ماطالا غليل نو مَصش ادن ما ْ

 اكلة سلو اع شإؤسش الوعل غل رجول كش: ادع در عاترالا بد أكقحف ناكمرعا مون 5
 الوم نغمعل انتل لع شاربعج از عطاباكلار ازيلال نبا رعد نيط تب تيب نعت

 | ا ريو تل نياك التم أ

 اًضأ[ تا

 3 هع 5-3 ١ ار



 زون عنج فلك ةدكناكل امل اكءاسشنالاب تر اخ لعاب شال نمل
 ءاومل

 - تروال الان رتيءللع اربع

 افناح تلعن, ولا مار خم هلل هربت ادد ارجع اج اتعاب انزع نساك

 زمن عدل باتا بمد ظَحو صان الو تَحِؤ بج ل اظض نلض نس! نئبن مؤلم اذ نتي ل نكذل ئقن
 نبل 1 لافجفنف ادم نينو مإامث اذ حري تر لعن مون اتما هاجت ءاجل اه تبل كسار دإَرعاب اا

 كسا لَنا َعْطَحْو عز دلل! عراشَصلا بد ثّدح تلال عن نول مالا نضر خش !نكلق ةلافف

 لافلام الرتب عقلا اكل اهنلخاه نص تير لعل اهيل قاف اكلاط لور ت اعاَيلع

 ظ

 ارح جما بس | عتاد كت [تلبم جبت ندعي دن دج
09 1 
 ا لتثلا امْيَحاَد د د ع يب كتفلا اهم

1 
09 

 العار عراد دبع رك اعادت ميزت لعاَئلَعْفلاخالَو اقلط من دقن كد : عطعَو

 اكس مش خيابعج ابلة رشم سطع ذكروا هرتييركشا سدير زعير |كددتيجم
 لايلنغل اايمدْورْحَتِلَعْتَس َْسْفجاَةتل ع اربع اتركم او ناس كي ادع زعوإ تلا ٌثيبب عتب 00

 0 ا ا ل تأ |

 نع نسم :مليجزبا بمد نع وعلا مك نحر

 تل 65-0 رش انا واّصنينمؤيللم امض ان تلعن دنع جازع ع اهم توف عا قرن نع
 0 كل د قنل اب م, دنس دنتدفنبف يعطون اهب هرلعتتلا

 دات طذعلمن كلم نكي - مظل لجمرعمملا 2اس اقل [ ضب انا لسكن ادعس السما

 هلق اطبع عبنعط انساب نان انجلت كر أك تزل زاب اوت خلطجك ٍبْيَصلا

 1 5 2 سلا هام انعيخ اعبر هتبانضرافتصلا ٌبيبب بنل ادنعبتدال ع عدلاذ

 1: 0 ا مظتحادج ماما بلا: ليبتلا
 ديا رع زج اياز عادلا يتم كرد رد أكربلعتسا "لنبضو انو واربح وابي رت ف امل نر تودع

 نامايتلافكناه نير شيؤدانم نيكو خي رم شؤإرش نال تيجاعش .ااتيزالدلفلاط اقتنعت
 8| نع عأكبا اال هنوف اها كن دوو ا غطنلا بضلل انط ةببز كله رجا رخل زي !ايث اذ

 تيل نوبر تلاوة نعمان لص نعسانل انآاذلالجب معني خازعينيعزبا كيدرتح نت داريا
 ليقع ش ارضا هناي نزاع ضان زعبكىيزعنشما | يلع عينا هرج فونت الان تالا
 يعش !ص شالو دناف عب اندم عكامشات ل ع و

 ابنا بلان الجني وزع مد اتنيدلاجرعم انتل وعر وجت لنا بي 0 دع تربعت ةنماؤا !َسَداو

 0000 1 1 كابا اتاترلاط بصرف غزيل تل زجل َعارع ران نعل تهل ع شاربع

 1 0 ا و "نابوبوهور بلال لكرلا
 للامر هجر هال اذ سلا لجن اتاك كلعس دبع :ةبال اظفئاذ كلود نحلل جزعد للاسر اسشم

 0 :لبمتاةكانورحا ذل ومالا كراك ملجم 7 انبربهتانس في1 ة لابد شار تطور جن مضف

 دو تان لاما تهدف ني اشلام اماملا) ااَصواَدَم اذائ افق ىلاطنهلداّيَنَنب اع صاخلال اهازجمل تدطف

 00 2 لت ةلبل عطا د! رع انك عب ا ناازعدتل| رمي نعل بيب يملا ورم

 نزل تيب أك كاكا باك يلع ار اطذزم الحال بعوهم تنجح اناكدالاق
 اكان ادق اطيلعل 1 001 12 د سم محملا ب نعزشأب نعت ع

 و ّيوظاك نا ذاث ان تطال كس اربع تع نبكي ةانزبككم ب52 نعزئتلازبتع ثرب نواز ام ىولفشم

1 



 عتجادربمالا ل السرو ناولحلا عطوني يدش انين اذ اهعاذ جاع اهعضو يح هير دان اهعارذ جرح اهل راهفلخأ
 ٍدلعْتباإَصمْش | لوي ةيعدل نعد انهنهل اف انجل وج تلا وهم ب دظد ا :ئاوم اواَحغ اهلا رَسْراَجساَتلا
 | تكسر ير فروالئعلابفنس افنان افلا طنالاطف ءاغّرف ّبلالسيرافلبتلا وفل عني نس مهاول انف ورلاو

 نوضنل نكن بص نعد ا بدال ان َمنَصام ف اهالل مالا اظ اطل م هير جز اهم ءانيغ وعد البط
 نونع سبب ءاننئازهنل اذ انكانس ال لس انءزب شل خال الج ع حلَعَسارعااسل ال ةنانَس ب َسادَبع

 لاش يرلاو دلع 1موبلا هاا انجل الت دعش ارجع جاع فرانز زعرطع ني عع م عم زب عنتسملا

 | نيانس ديم اديعز عملت هب اهكتم الاذ اها نام الوستإلاذازمللتل انرص كبت فزنا ذات انامل سرا
 | نذل اذاهبحافناةر يمال خال اًنالاطن ]سول جلع لص الونسو ارم اجل ةر تير كشاربعتإ
 نب تيد وزعمشاا مران مامن نان مَصف!ئنب اطرتالسلن اف اطدض لاك ضدغل اذ اهبع نم نمار اف سلخ

 | داو دش اناؤلصنب نا ماضضل تلوح بزعم زعالذلغلاله نه معو عن رعب وح

 لع الطنين رانا علا فشلا كلج ان دايلالزباكينل نيل تلاه اب ناسورشكدنف
 | ةنعاعبحد الشمس انتطيزلازع بان علع بسيد اًدابججا اهون زعم ائكيوزل ادار ثّجدالا هل عبل !ساؤرتع

 ا ارمتش النفلاكدوهتسنسز اال ا: مزوال ارث كنانه اشم زوجلذغلار اصنقكلت ' 1056

 .ةبتاط أكن انها ا ظقدناذم ايران زال: ييال مخ الف اناة ياليل اللا
 اقفل ان داب النمس لكة داغشلا نزح ا هلل اير معش رحال نان دنع ام ككل انغنح اي اند كرتعاط لل اظضل زمنا اططا
 انالنفل اكل امهلع ًعبَج امل اَلبَجل 500ج! نب لكدهشدن اال ازوجب 6 نات انزل |نكأو طغنح ب بكن كرش ال
 اعل اخينا نعِلَع بيب طعم ان هلع تال ناكاذانبنمؤال مان اذ يل وضم ازعل ةئافبالَعماَش
 هنن اطرانتلعلام:بيركشكلان ان بانل عزعبتسلانيعتس زعزع اخ: زط اد تجب زخد) تلا زكتتسلا بعل
 اعل فا زخم لكلاب لا جان لمدن ادلسنز غلاك قمبلا ؤرباطاناكلؤادافع. لان ثنب:ناكو ثاكدزلتلا
 دنا هدو وزمان مضمر اط ايلا نلَسد ةوضالارتع مال لقبا ناّبحا اناَكَنيفَوهَو واود ندم

 لاظيؤض اهبلعمابنئنمؤالْساَت 0

 معلا ؤمنيزثالل شابا لعن نموا ماث مدبب نزاخ ما راني وم نَنْس ال نفرض ل انهيالاراط بكم اه |
 دال افهزبل تللانئخا نا اذ انك لطض اذ جانب نيبال انوا ديل اطرد تزل ز نمو إ مال اشغل ف هدا |

 اظع نا هئلابك كنب ايانبن مؤلم اا! هل ماطر ذا نعنئ لشمال ام تب ف ّمئاشًمل ان سول ماد دززعا
 ثادناككمؤيزم هقرل فرعون عل ةد اناقتك لاف ئئمتض ةكووزمدنؤمذمزنراشمإل افوعاف نين ءإا
 8 معِل !2ي انينخا اكول ئنب اكلك ام مىيوفع تلا ف انشا دؤعن |

 نلت جارك انما للة :تساطبب |

 0 رعس تن بمن البا

 قيما جنيب اعدائهم يمد ةعبن ياك بنس كت .
 بلع نموا م ال اطفساتل لزم زعاجإج ال اذن مام وجم ةرظنو ارا هلخلا+ كبل ماب لج 5

 ول ماو هضم سانا .هكلا اهنا هننم اي ظنا تت ابرج
- 2 

 اغلا ز قدي عيزك زل ةدابعفت ماا غاب >-ذ21111101110
 م6

 أ دؤيشلا و ظنزعدووتلاطام ارامل اخجل جل ازنض ع[تنوب ل تناك خانتلا ةدإا ةزمالو فهو ةرظنم
 راش اودنرهإ لله ذم جاةضفل النمل شات اضم است يد اسجل تلا طش ثلج
 اك ب - 1 د معمل جاما لدا شدعلا



 هشساسناسا

 : نمل وعر ونال( ىال ارجل دبل اورام ثلا زم اهيا عَرَع تكاونمائيذلا اهي ان وكدلبعش الذ
 اريانضلاو كل عل الان ماس انعظ كلة جرت نود عي نعنج خه > نادخ إل اذا تؤم حابة
 اطول انلجرطف اًمؤاط لذ ةنس يابا شدا مرح لإ رسةنل الن الورد اطتسل اذ نون كلاب ال الئ اي ةوح
 مكرر احا ولن مَ ًانخالا اًنمؤملنغس نم ؤن ناكانو كويل اذواروطتمناكرن|لنشل و نتنالغ
 |ناثجكتو عذب ءنيناكراودسؤمنفر ضن مؤموهو كلة رع م ؤجزمناكر افاؤم تنال لالا: كسمبدم

 |ذلشدلراننل ذو امك عِلَحَس اًناكع رت! :. نين ذب ادنم زرتها ضم زيه دن قمن عض قلها قس مطب
 امنه اضف ويلات ,سل ةننالا نذالاكنمنالاتفالاكن بلا نبعلا عرضنا ستنلا5 هنو ملئ انيك
 ادصوصنن نو نما ! جالون اثرا لع هزجاذ صاع نحف اهيلشمز سد شتس ءازجو عك حل اذعرل انكي نسب
 يمد نرباطلإ حوف منخل ةرغفؤعالثعا ما فاق اةالعولَمل طنيمزم معاذ كلل اننيلظ
 ةعاطدحاراكو ءاط جوملا ءاحازمزببحنتبن اكلم ارا ئلانخاوو ملاذ اطناكفاذخسالابسهجوا ع لع نك
 | نيعممِبالَص لد الونسو اوكاخ مالشسال اءاجل اله ليتل نيل اناا دل ردبعل رز إراذغ اوك ان لوط خال
 | لوتس مموسلاَن ميكن تلا لووك .ج ازد وعلا ايلاو وعي اؤفاكبمنل عاق شخ تةلاذ
 | اجيابلا ءاذاك فنجالو ةجازنل إم ءلظمالو تورم ا: تلاجلطيإب ةاطمإل_ د ى رهو عان [نكبلت عاتاف طل اند
 | ثلا خالالمالو انحاتشنلا::رونلالضالن كداب يضل كلذ موهج لع كتم عب الورط امثنإءف اا ئبتصو
 | اقتل وصفا »لكلازجؤ ازموهقزنلانع حوزب الة وجلطل ووصل ةزتل لج للف كات اه امح
 | نام اتم لاطئاطت تن اناطل از بانج اًيولظم نار ]ثوان اج اديزعكذ اناس ارم !ززك وابل الث
 اها اكب سم ادحازبن بشان اكل عش اطذق ابيت ايزتفلاةىولاعا توتال مال اومَسل اوانمزبتلانغاق
 أ قا ططلاا عجل اننطد |ًمناروُصتم م لولو ازنئاطلااوصنم اك تضل لإ د لنج سلطت
 فال يزد ايمانا احجام دالياةكلا زمن جلضا مل دعا ادن اؤعزتلإ لؤنفل ا لضاخ صير اطدتجننا
 اطمن كرت هلاونب لازم تملا ام امؤلظوبج نا ةلاِرَس جو نشر صن نطو شلانع
 دتنضرتع دمك اك هر كلدغل أ ورح بى أر ناناكحلاو نانا ميم
 ْ ءولْطْعاَو بطاط اوسمس/رساتن ااه انافض عاذولازخقركس انهض بحد عش و ْؤَسَو لا ثلعشس[ص شان نلف

 أجلت نت اذلان مبلاادطماؤلانرني طع اي الاف انه انماطدج عضوا ادنجؤ ركافلا ا ىرذا التان
 0 ةلئطو تف اذه موب وكمان كيلع مل وم اوركءاسدّتاةلائرابلاانطاؤل افرئم> مظغالل غل اؤرتتتلاانطاوثاف
 فاول هتؤظرناما عدن اكاد هضمها لةنالخ تيل كا مارعلا بن نوفل نيل انطكاب
 12ج عدي نزرعاسا كك كج خط الوسع ا ودلال طبل ل اناكو )تمتزج
 | ةقنبخراريد دعيه رنا فعبو ضرع ز عل أك ني تلال ثا ادنع زعزع نس زونعنن يس
 الخف محار خانضونم انتل ايلا يرجو كس اطلع شباؤص شان عسل ا نر توبا
 انمؤغؤ جف ل حضتمخلئاجبلوطملاوإ حل دج ساتل مدعم متبل ئخ ءآنتن !بانضإ زم اهو! تينا
 "لاف تل َعطَج دلزعدؤر اجلا دان عاتسس ب قيخزعد + نعجه ادعش ا عككزا عض نال دل لونج ولت
 تا ومن امد جا واكل هير ساعج ملاين فيول نمنع مرته جافا ةري) نفت شفت 35 لاجل 00 9-0 اه 2 عدزو 75 8 و 1 هت رم خم

 ايدام نالفرلعاط خل اةزارالا كيل وضل بهن اورنج ازئاغلإبغ اشد !ثعالتؤ ؛لاخز كرف العلك
 + ن1 ذجش مدلل ةدجب اذن اناا وطن تيرنر همنا جاكمالا نير جنش هيون از كل:
 | اق شال وغم اتي رمد الد ذل هنا عطازلابلا ذر معرب عرسما اكدحع سيما ان
 0 اًميجساتلالنناناكننكت دن نيج تنال ماكو رغد الذ اهفداريطز هب اسفل: مناشير ان عالة لجازم



 20 ااا

 .ااناك جرس اتلالئبول اهل !بانغ ةنيوهبم ةقشبلامهجزم عضجؤ مو عضويلاطف احا ة رن
 اًمصسانلا لذ اءاكةضرالاؤ اشفؤارنفربوب امضي لامن لاش اذج زعل تلمع ج اناس اسيل تين يمتع هر عن طب ابنت يانغ اكرم شال دك اذاعات لع دهان نزال
 دارج ور عش الود ذر تدلع سارع داع دس نا ريدسفلا عزيز اًعجس لال ضؤادَسْفمد امل ومثل ف
 | ةكساذاتضنلنفولك سناك اتلانفول مهحؤ داوئملاناًبجساَتل!نخامناكهرضرالاذ اهفقارنمرض ات لثأ
 ظ الاتماكااؤرنخز عساس زج ناكت هلة حال يبي تاكل عن 0

 | لاف سمان اف امكمش الولستاب اؤلاذ نومالالئةهشاكنع انا مثل نبعانتللجر كيتجال و رلاؤرتلكمشا طال سلال ذل راسنا لا ةازع يري عتع جابري دنا اكرمكل اهنا: ابو تعد اللا نززةالإ نحانكمق دنيا اكرر غي لع ذا االوعوهتاازماددجوانااًعَاا
 مسد العسِإِ] حالو غل بلت طهط جدع ءانخلا زعمواط نجهل ازعل ةتيزع هسا أكراتلا
 امد سيملا مرتب زوطخ ةزمؤملالازب الل تشل عرش ارجع ا رعرإازب انه ب نع ع دارا عت ادع زعفعاكرئارشلاونن هولا ياذا عاننل الح ن أير نؤمالالن ة شاش هر نمتلا نيعاننل اكيد
 اناا كاتي دششداو بطن دشن او وج شن نادتتدج عواد اطل نام لنهب ل تيطبلع مثادبع ازداد بس وربع ازاي عزب يب ده اكو ا:ونلاقينمزمئال «ؤضوبلل داما
 أك يدكنمالوناتيراشالو متل نانا خم لل اهو تينت دنع هز عرب يزعدانس نمط ا جيزعانتؤ لان

 هو ثك شالو دلافام هلل اةلوطف مدن ذكيددط تموججلا ءئينذ اجمد اتراذ ان تال عزمجد زعبل ارت

 ميعلا وب جل ارتب لعمش اربع هازعن اعيد اقر عجز مك بالم ل نم ؤحكللذ ةرزف نال: كبح تكيف

 أك ناضالك ارك نك, يلقن غلوب سآ لام هارون احن زان تلا,طل جلت هاجم

 اوس ![لربض ل تَيرل ا عمت صن الون غال ف نطلع اطار هلازع عجز نعرننع جازي |ريداشلتلا

 ميلَعشلَّصلاضهوناورماتلا عّمانمدل نمر ضمد لونج اوخرتم سول ل عمشبإ[ ص الوثسر ءاظانهجف

 يلا لا تاذا وحبا, نشبت قلك لنمو! الن يهتم انني لنه اضن سمت الون اولاغ لم قسوم

 دنعلافط انجل ادالك جازعدلل راب مموج لل اذواراتلاذ زهر انوع ميار اونصت دج تس ئهرما م اذار
 للان مشال اذ هاذ دانك يزعجك نود هذال انينهجرا: فكم اَهعطَسْعن لنمو تزيل عش ادجعابا

 | نقتل ولي بلبل ذناككائانبلضننوض (ًهظَ اذنتلل لفنان اك ازا سفن الان
 ا ايمن نم جزع ا ازعل انتو لعش اربعد انعام ضي نعزبسلا ببييدن اعّرع بلا
 انين متل ذ نلف اهلنع ؟انعل عقلا هناا كسلا ءااذف تحكم لن نمل ناغنج اذل انمدج تانج |

| 

 هالئتلاةرورجسشا جيا مسعاك" يل هل عذاوا ره تزوا ابدَح
 او تلف غر تيبجدكش اد ويزن أكرزيزازمبيدعزمة لنبي مدت لبس ان نعاني ةقاول .ةلغل هر تيتال كش ادهض ازعل أك رنج زلزم تزعزع لانج نزم ظ
 مهلا »لد شالَصْساَوَمْحْبسماذ ةدجول مل تببطعمش دبع هير جو زعاشتولا نزال سكي هلحشما |

 نكس ايلةشبا وت تيععش الزنا واكو يفلت جعار انوع اّصلاةرلل انبعلئ اند امثب البسانلاانغا



 50و !اًنرَصنرص معكم اوشسازنمل انين 0 ظ
 عل هس نع ةرسناون ننال |كك دا زننإ كلف بلا وم زغ هب عانس الزل اهي كوخ اعلا عوازمو اثر |

 53 0 لش نسر هر كش حشا مدانوستلاة لور زج اعاني دس عل اذاشبؤلا
 دجازعنع اهزنخت اكلاتي رعتسحا ب صولا دعت تش الو تلا

 هيَ ننس زباؤذ ةرَحو جيل عش اربعؤبا هل ذل شنت تصب يماوانعنإلا نب قعر ال ةزع
 انور اصلا لناه نعل هفزم يشل مون متد الع راتلا انغاتا مبا ل

 00 0 206 ل

 ا” 000 0 0-5 انئلارعلاو لعمل

 تيرس نرد نود نصخراف انت باششإ زم 1سم اثم! لص هالو ةزسل وعر نهتم

 َءهَس اربع د إّرعزادع زعل ضملازع كك يلع سود ابار مديرى ا مريب انف خار الإ رخل اذط ضوعدف
 ا 20211 اثنعل اهب ونكم و صلسَو لا دعشب الص شالوسر فيس باد ةناكلان |

 هاه تنلا اكٌوجزاكتجنم منال ململا مب ازعكو اندحبتد او ااًثرَحْخ را ؤاسرانهعترص و املث اور ا

 ندزلا هضبزم نينزم هياكل هل ترديطع شا ادنع دياز عنتيل زع لغلل ةيزعلانضنبانعدج ازعاتسل أك
 الاذان! تيل تدار بع اكرمج داعش اجيزعلا طز قبس! ازعاج جازت المزعج نيل

 ةعتل تنعش اك لذغل أ عوجرو كمل لذ بسن قدزاجتنماانشالام ظل هشاّرم
 قايم :لازعرتكل ينال غش ارتد ا زعركنزاةدانص نب طاش ع تلا بجرم نعاس اع
 ككيراَو تان! نؤزان انتل خازم ها ضخ لاف ناكر اقر يؤنال فنا ال ظ فن اكرال اه زيو الدعس

 امو ينل عاتزبتل هاطغا 0 ا و لا

 أ
0 5 

 أ

 000 ل ا باننمترتش
 نعت نال تال دار تعم رع زان به ساونع عضال زع بتل بيد زع عن بانعاتعلا هك ئاظن
 اندمجت ارك دال 0 اكان رع لفل عرضغل الجبان جر ضؤمدنا سوو اتم وملف
 دك: منبع لعن ضو نيس اذن منهن اصك فد ولع اكربتل اره اع نعاوض عز اورلشأ هذا مالا انلوالا
 لاهز انس نمت 0 ا ا اا جول زعلملا
 ايوماشف ءولاخن ذاب دازم ضن كيرف انج انس تلال اذا ملا ةراقكر توزع هندانعةبالاذ
 00 انهيت وكبق فر ؤاجدا كاش نجوعناقؤنلادل لامن اكاد اهع اًمدانزاكانابلَت |

 ١ ال عدلت اًوغبام ايباد ف وا ءارلع مز عبوش عطش ناكا عع مدننا اًدبكشم ١

 3 ا
 !تالك شارب عيال لذل نرش ايبع عزو ناو |زب نكسب ازعدتلتلا بيب اكزيزالرتد يو رنن انه مبلع
 | ميل نافع نس جرشلف كردل نك اولتاذاطعنلف تع يزم كلفن ,واماَدَي 0ك
 | حاس نع تعملو نيب مالو هطلت ولعل ابان خرم نط ي تلا هلا لل ةكل نت
 اللا عراد امل ال وطلاَو اًنمؤعن اكلن انلالعن كيد بيز هلا انيزشب ا هيلع اربع هع نمش ندع |

 ةسزعاغتدا بيبو ناك نار ياكهينل ادلع مول نانا ذة كل كن اذزج امة دوا
 1 ب هامور شو +بربلعشارتعو الدخل اة ضخ يتجنب نم عزاونتم زعل نإ

- 

 م. 0

 9 دلانمولَتْش التلف اش فاعل حك شم ننس م هدو نعي انص نيس وصلو زل انرثو



 ووو اب لرب ىبد
 كرام مزمل زركال
 وح وص ع / ممل

 مراجو يهرب م + ارا هررصبل افرنوجقزب الورنم نؤلبقت الك ذلاذ ايد رز لص اهلك ملا جقزبمل ا

 ا هيا و ا د اوك با

 كتنزساناطاتاخادعل لاح نط يبلغ لف طقلخ يمهل اباهش يزيح نط اولاد عاجلا نم انلاظف

 ارب تلا لهاا عب اه زمااان عيال لاقلت. ا
 ةييسب يوسارسعاو سلايل عملاطف طربالء قلك الحر كلف [مدسبصافابالو توله

 ولّصلاش اووظناماَيصاغرامجات نان كتفه لة ضال هل هلاك نعسيختش

 .نولاكم اذ كلان يرمز ازعرّوعال اناعنلبضزفتحل اذ جزا هرع نر رع نسا اكتمال ٍجاهيملان

1 

 ناكل عا ىرلا عاجالا

 فر وصلاو لع وعي 0 احتواوباذ كومخل فرم عانت عارجتل ل اذفب متم انهبكتلل دج طامي دل اصالمَت كلنظف
 اح نلطل اعلا دس يع يرسل يك حام اندكلمو نصمت ل ععسذ الانضب ل لع نتا باع بسخ اناوباف

00 
 ناك اد بيلا

2 

 تو ذل الرب صو

 د نى ابهلارجل اولقل اهو جبرا ادعم هررغش اهرضفإتلانخفلافرزرخ اة اجتيل ع نبس عل انتل سجون م لع

 اكسل دلت نراذلالشا ين حو طابرمجلايطل نضع نبل اذ كابسمجو هن افخم
 بهي ىنزمناف حط لْ رض ناك مر اا نبا ارغب تحك ندكل ل طبل ع نت انرع
 م ' تسال خان رتاج لع رنان يلا طبل جنب زملاذ: ملعب اع ن رمز عضو

 قون, ؤلم ناز انكشف .تلعلاذ ديس متل ان لمت لتي جل عرعجتب كنك اذن البممس ان عكا انع
0 

 مات حل ١ 1 7 هو لم نا طا اال نإ .هنيج اننمنر يش

 ه 1 رس رك رعسص ل 5 سرع ني هي # لسا : :

 ارعو نينا زع ءالرب قفين شو لالا ث دودويحاللاذ زبونه اًرَّمنماتم ولم وتعدل اسلام :معاممنعزعرن لوب نعزسمما

 0 دجناقاف ضب بلا سوو يهتبامغنسدو نكعباننم ري وُصن

 ضار الا تاياررلا لك ر ات عش اربع دا زعرب اطل ضج نبع دانا بيبر لنه الاد + دو نجني مشا اهل نب 0

 احر اهخربا 5 مسك نم ناكانلبحورع مويا وك نا

 4-1 دس الركب دطقشاو ءاوهنم تح 0 نزيل ف دير ن موس ومتص لد مقازم

 الااردرال نا اف قد 3 ديزي م1 تا تاع اتاك فل امانا ب أر كما

 2 2 يل 1 0 اوي ا ذزعش  نازم بم اذنم نهب كجتو كنوز لعل ان هاذ الش لخلل تيب همجي الدلال اذ ناز عرضت

 ملص 0 5 1 - فالخنلا انرموصلاف نوبتنل !ماانارن اذنه امك اف ئيشسانط فخ فلفل نبك ميبةتس عيوني

 و مما يللا... حا فير نيود لويد لعل وتلا +1 ةزطمرإ” لكلا يات لانة رانيمرا وسلا
 , بع | ”اةنيزع وطال ةتر عانس أكهناؤجن ةوثجل ظلاف رخل مدل جلخ تخل ةونغئ خام
 يع د | .| دفنت و وطالع لة مر كل تاو ءاتلمتل )نيزك عشار جعإلا كلاين ةدالذتع
 2 5 1 1 ةوعاتسالا انه اهزلزتسناف سول ازور دل مااقول يخي اذطهنا دف ها زم نب انلم نيت اثم

 : 0 *2 | || ضامن اننم نيش جعق زفر ؤنع لعهد لع طلخا نم ك ناو اطمح يرن لجين عر تائج ىرَمج

 00 ةةانننعباط نتاع الا تبعد تضاشلإٍن لحب رهن انل فرم انمعل اذن ئيش انام يغب نافنل غلا
 مط كلو 54 تانلف مر نين زمن: ب اننم نرتب وصوزبتل ]لعل اذ ماي ئهشاو أطخلْج يم لسع تضعه ارباب كلاس

 0 و خو اباه ره ئءانه

 حل .|نجا اقارتنن حت نأ ولازم نبهان ناش منغ فطلبت عنج
 0 ماسلا ليش 0 ةسأك كلوا لة كلر بأم أب ايقن ابك مانطالاو

 مل نا ترك وجيد وينال لن شارون انعم عا

 لا نع عون اًصلا تبع متم اكان توابع رشدان عنع أك اع لاوتعغ نعت أك شالا لابو

 |! لشرواجحبح
 0 ا

 7ث ضمرد



 قاعن ادله انعم نسجل زمل نر كينان ادع دز نب دان عخ ا ديزعزلا فزع رب تع تييدزع|

 لس زمول ارب وحلا ضن هزي د قعر اطصلا بمب نئسب اذن نير ون رواًيكتم نيبتس مطبدأ

 : !داجراكيضملاواذتوارن اال ا اًممس امنا تربل ع شارت عواد عر تسمو اة مم وعن امثعإ

 واعرف زج تلافرنا لح َءْسارِتء د ارجو اعد اح سي نبع لوبا رع نبش تيررشاتلا بيب 0 ئ

 عواض عداترعب كلش لاكي يك -ءنيتسيطنو نبع اننمز وسو فد لج 20

 وم اند اريد ضير ضو رمد غلا اتاي جام دلت لع تاربع

 سونج رؤنعل ادرك نبل يور ل ووو كب

 نانو نع دات !ءاذتجليزع ةزخ هايبر وتبع دانس ارتد ا بياع لع ههوصو رهن
 | تانزخ [ًكسم نتي عامتصَممم نم ني عادل ضيا لضوء حيتد شايع

 لتادعرمت 1011 انصلمطن ب مازاف مسن ابار اك زر إل ع دعا

 ظ عثبا دارنا ات دم مالت لعْفج دز عزازج وب شد طعن اري زعزم ٌتاضدذ اكول عز مَيْنع
 :ءءاك ءاط ودعا بشرع لنك ظ000 باف مانالاملا
 ًُ اكره لان انتل ءامرعاز عطا سب نع جا لب جوع لس اًعَجِد تح وطعَو انباع بيد

 أذتَسيأكت لعن كدر اع ل طفلا ءسصب عفا اذ الاف و ع نعبس صن ينل اًيريزاءاطخلا ااد دول ايه ضل |

 امجاد ركرباسلن ايشموئعا اةكدجن إل تمِلَعشساوتعؤ با نافل ملغ نم ناكس نب نع دؤ ن عكس نع أ
 ازعهعج ازجاغ كت كا تعب قي ةنظاو عزك نان نابت علضا مروه

 | جدع ماي الااعلاو انتا ومش اوهلاث اهلل شاع هز ع صَملنرالغل انغام عضو
 ملل نانوزتةلعشا بع ارعب اننا دعب سبأ الكل ضار

 ظ د نب نح دواجن ولع حلاق الع اةزن ذل العزبتلاةدئلا خش ون ركب إله ةدحاور ينهزم تان

 0 وخان مزين مزكاذ مب ثكم مكلف ةقحاؤ ضرع اقرب لن

 ا 'ماخانطل هلت لنج ال كائنا ل جدارا تلغلاة اج عشا نع ازعل ارعن از ع بل عملا

 ارلثولنش هلال يجب ملادغل اور ك1 شال لا اطل اهل ناك ركباطاف نة لارا اج ةمَص ءاضح

 [25 ناو لنمزنم الا زاغؤ رين, ن ار انا فجل ةطاوتع دلزع رادذع قابل نت ابا زع 4 هلعّيب |
 ْ ”#08تيبه تس اكديم :رخا عيت ن انت شنال لا ءاطخ اور طشم تش ال اج لنج لو عدا

 لس رْيج نوما ةراقكل !وزيتل ايلا ءالخزعتلا ل اذ: يلع د ارجع اعف الغباء م اوبدك ازرع

 نسمع اقبل هم اقكلاج قنا يلع دعا ال كف ءالغ لذ ف اننا وا

 | ةئلينلالهل ميل ارض جلاوتها ةراقكل استلم دكا أطضترصنل سول ارز :كنذف هر لين ابيضاذان اذا
 ؤ / هد نعال علقس كر أك دم نراك لعوب تق جالا هانت نال اتص ناتي خراف نكن خلا

 | انككهلوشمل ءانلذالا خزن ةدانمزحاطملا ري اذاصتسَج سرس دة لع سارح عكس وم 352

 هارب ع ارع جبنناكاعزب ةفعدجا تييزعةعمأكد تنم تاكا جتناجكع مدي لج 0 1 0

 تسل زنالو مضل الفعل .لنع هز وعملا 1 للا عيزبا تاع تع معن طذاصمتال اودع 0 1 : : 56 1
 هانت وداع راكت ناقد وقت ناره تاخر تت 30 1

 |نككممل ةلوغلا» ءايدؤا دبرت اذلا معزا لة نحدنع خرب لذ اصجالمحَير عينا عر رجع ارتع اياد اسث اند لاح ل م 0 ءر !

 | تسنلتلا جاونسعرعراسفلا اهب لع مو رع تما قرلنخ تينا زج او دما ال را رق 1
 را ما 1ك 2ع

 انا نانتماملنرنن ناهد ماهدتييجسهاس الالهي عمات انعتتم هاو روم“ ب زدأ
1 



 يآ اور“ تمم نوفق ع 5

 6 0 داجركت يف ضع

 لاند 00 5 نيشعم دوف ءاطخانماينأ اول 0 0 ا انانلثعسب
  5 3 0أ ١

 / 3 حبلا نين مدلوب ءاذ 2 يا اماَووركول!تيدنمبلا:رتعزمتالافف
 0 اسيل عق كركم اكس نكون هاو تاو كوز منغ الْجرَرانْ اذكر! فوه ضن ضاطفنالا

 انزل ويرصد د تاور تودع شارع بالافل اهرتج دز عل عع ك2 نترك تعدم ا
 ا راب ا يا بيده, الزهد تب تخل نيون 11

 ا م درحابو

 ا لااا انجاز ناز اجمل ة مين اؤلضم ننقل اع ذاق ادت ايمزنك اضل :دانقاىلااؤا طن الوشللاءانلوا

 | ماه ىربرل العجل كلسالاجلا اهلااؤلْمَجااومَجاْفْناَ ت اًناهردنالا تعزل

 3 اتي عمل اهنعابادضعملاةنانتيز مط ادن عوض وو حلاك قاع كميرا ذيفا ناد
 أرمتعاتتازيرلاةلثافلاحلل حاكم اماسي هن افنتلااولبنسذ | لونشل اطول ونموب نال نم اتش امل زم

 أ ةاكراولب ال سس ذانجلبالا اهنيضتاةناكناد ةراندنلاعانملا اهيزناةناكراورب الازم ةامواراَبَد صلال

 0 نار كا اص تزن ن ملت هنا لعمشادنعب انعبكنلا وب ًقلا ع ماب !بانجيمازعن هاذملا ايضا

 ا جنات 5 ل رو ملبس سو يسم حومج

 الازم ةامقاداْئُدَعلا

 هانا اناا ميس ع ةداطشعناتلاكي م

 6 رمل ا كلنن هبي نم اذال ! اة اكايمذامفا هر دنعإ  تعانش اذاد اراندلانرلا اور تلدع

 الانم النفل الر ادرج ءالخم زبر تبا لع هش اربعة يالاغل نرجس ازرع لير ع ع2 نلعب كيد

 00 الغ ادرس ار ربل مل اًنيعف خل ازظل ملا نجل انو ئاًعلا زمعة لاو ارا اًرمقأل اورَْعَوا

 1 وسعي ف اسكل اريل: ةؤط اهلك تن ونلثو َعّراد زنجن قلتو خلثو زخنولتو

 سي نانا مزعبل زم اهناتْساِلَعذاهلب الازم ثالثا اهانباإء ذا ارمغل اق استلاَرمل اطئمَصلاو اصلا

 ارش الف :كل اب اثكذ نانتسالا ناهرسمت

 سان امداوتسش الضال الازم مزيت الهام انعمال الضالنالا غو مذ دونات هيدا د

 لج ىعرتاتلاو رسم أك هاا تنازانتلالاد اندييدافمر ان ةلسْفلا انه رمزا مالكذ ابحت ن امد ءاش فل اذا

 ليله ةامزبنل رت لعش ارجع و بال لبن انوراب سلا امتدهالاسَعِننلالارتبتلع هللارتع لع

 1ك اتفق زال وشعؤ داب دل اغلا ننقلاذ جانت تنبات بيرد
 ”توجعد زاك بدن لكن عدج نعت كر عبل بلل اطمازمو غذلا ضار افضازمقزبالالب ابا زمقللملا
 محم اند الورانت امج لولب لازم ذمه ذاخل نأبتلا رطل اح ارعازهزعو ةراذذم ةيضتع
 اهماغئزإلا دنت نونلثو جزاك عنجزوتلب دو كلو احول كك لنخلاظف اة من انس ل١ بام نطور مع

 لاف . :اضاذ كلذ اشر ردن طعم اذ جحع عانس حل هدلذ رول اذ اهماغلز إيل !ةذلخ ا

 تمزج نأ بدهن بن عزمائاش اذان ناعيا طب لام ذم فتكات الان اطط لهذا

 لثالا

 و ىو ١47 ص ٠ ىن

 دزشا |سعف 6 سعف نيدلاءادن وزن أو وعل نجوم ب دق مب عجلان #2

 انم] الاب اداب انآ اممم مزعل اننا جل عش اربع دل 1 وم

 عك اراض لالا ٠ درجاب

 ىو اراك ” وو اعر من

 نارتنعا نكمل متل

]| 

 جشم رو

 ره اايبرص

 راد الحب رص

 اهم هع
 ال نازي

 "دلال لصا لرمي

 3 ةرحالا اءاو داريا

0 

 ا” غل ثم 3 ىومللاو

 لراعلا_ عر ان اع لخ

 لب ايسر الئاو دع

 ا سس سلا يملا 00 ناد ملام موي ب سوسو
 وطن قب ىلا رس ةمهردمالاؤ شع فرولالهعوراسدف ل سنلإهالَعَو بت اش فل اذان الها وول اههطبلارهالَع
 00 نك كلانيرل ]وعبرت ئمالع عن اكلازبو ذل حازب اكد عر تلك هش اربع اب انام لج !!نلح هامل ملال ا

 لبا وسو 2



 [متكبات دايو م الذ ؟كلذرجيل اقيمت نوط )كتب ازمل طن شنب حَوتس لا هيلخدو نينسن غم كنار
 فاس ايلاتلا ب نجاتوالتشارب ناجل سكش يي بسم كريد تيا لا
 هل ب هنعدنلاتيل اوربت ديلزعنعام عن امع سبب ملازم نكمل جلت كناكت باتا ةمانما
 | خانت ع تيبس اة قاباكاَمبج ناقلات اتاكاذا الع تمبنمالا ةردع | شر بيتا: ةاملاغة لاف انعلج ل النه

 يزبك كنانة رنات باسل لولا لازم دانكن جددا عزا
 أقبل بثاني هاد: زج انعاتنب اع تانعلكت يرإك طع اذ كلارغلالث دال ضل ؤتدنا |

 | ديكر المل هر يجف ضان افزانس نب سارْبعر عايض سيدو قضم ئبانَصد اخ
 | اطال ذاميهوطآنتسال ذربهتا ةراخابؤاامسلإاؤ ليون لا ناوهر شل لج النمل دج تزياشكن تما كم اذ ةشون

 توتعون وباب ا ذقحتونطو اهم اعلزائا نمي لشن ئسزا اهم

 ل ا دولا ةنربؤنم هع امد تولاكبص ايان ة كد ؤلاخاكؤ تخضع
 | كعنانسخب : اعرافتسلا بيبا نبيع عزك عنج ف قامو تأ كبس داغ
 دبختاقنحل نق تا ضات الب لازم ذام طخ لن ل نلتزم ار ازعل تضف العلا

 د رطاقاإَْرلاَوعزنجنُو دعٍورتخَوز بو تعد رتخ دن وبان اَسْو عقد خوض انيداتو دعت تخل اكان اككاو

 ظ م ءانضقادوطلاو مرا زكاة ناكن الخلل ةوط طلخا خل عئاقننج
 هكناناؤلصإع تاكل زرت لعش اربع لا دالو +ازعوالتلا ٌبببريرعاعْبجب نعل عددا

 1 مفعم دين عكيبتل انعلع (هرهنس ةلهلا د اتش نس خلو ءالغلإ: هعدانش

 نيكو زحل زعيم بيب 5مل دان لات ةرارو يي طش اش ل

 ل ا ل ا م ارعاب اشم اى يوم

 تقعد او ببسأإ نان و ون وحش تيان

 ا ا دلفاذ انور تزيده اه دازعر اكن انعدوب نعبر زق يبأك .ْنْزُم ازيانجلا .

 ةلفاشدزيتلإلئاغإزماولْماًولَعْع مان َمارب فدان الجلال ضاعت ا

 هاهم اذ امنة الن لبنا هير تا لع شط ادبعوب اعين تفل بيب [5 ليل اءب دنمنغم ةل شاب دوالي اك أ
 لوس لجلا ةلدإ لم اذاكر جلاب اذب هه ملفنا الج ناك ينل اضتشر لارا اقداذامتالذل هو :ىينا

 للام هاما عصا كل ميشا صوم غال ا طضو مول جلاد 0 ها ايضنالا

 دخاّسبب نعقورتبانعلع 5 هامان للا ب دضعضاز بتل ا تل ثتضلتاذ اغيبتل اهل طل غلبت ح

 ولبن ااهلطاءاخنإل اضاًنعض نما هلت غلو تطل طابع اب اهنمعن نا كامب ادبعنعرإتنإع

 اتنالاظف َيشاهجوز كلف ةلشا يلا مكة دنفالا نت خينبتل انتشاؤ نا اذاش تاكل انتضر لهل ادب

 اة ةدجرلل انجتنلخ: 1 0 0 د سس ْ
 َربلَد اهون اهدلْم تاه كانا ان نت اتالم نلف اغيل اكو لع شارح مات ئيشادبعنع
 عد! نع ءارخلا ولا ع ا نعش إن عبؤمن ثمر شه منك دعا |

 اعتق مزن اد تيتإالعل هزهغدل رشا لع مم اطح دا تازة تيل تسلا وتلا |
 0 ل

 ع 050 هل ا هارعدال يارعداتلاع

 0 ٌصوؤاغيصو نرعو تالإ ة مح ملا اكدحانا اماما 0 :



 نشب يب قعر امج: ضيا زعناونسمزعن اسفل أو هولك نالا ثنا الملا ء[لؤارل اونو ا
 أكبر نت اولا اوما رثب نمش اونا «ؤله نافل اكاذانال اض فزنا سرمل دخل ة:هاجيلعاطسع
 أذشناودائانزاةل هاله 'داذاك دالعت خت ال زجاجي اطر زب از عر اكس نب نزع اوفس زعنابتغل
 | انننان امنع تنجلع شاربعابانناتيلاذ بجيب ادع نع علا: ناقزعمم ا بي نعتم 5 ليتدازضاولازبتل
 تو: اج! ناغمن علمي ا. از غعضا ءاؤسلنل اشتغل اذافرجبتل شلت غلب يجلد انحاز ل ثم جالا حاز

 لطؤوايتلاضض: لج الضاىلاتدِتلا لنفي ةلخالضا دان اف اقع لارج فناث فق ءاؤس لذ شبع
 نعال نع سعب ان بارع نسا يردن أك اًيشا غلط عزاه لنفسك ةْضارعشلاَسةلاف
 تنزيل يردعل ناهنوركةلهل يا زم ينم عطلكف ونضال تلكه ارجوك بنت تدر
 | اً مليون لت بلع وكم حظ هدا اضتشلف نو شعل اتي لخدلم تونا ناثلن مخلف دؤ دعي اذ
 | سس[ افطرإل اهلل اذه اطتشر ءاجمكا لونه كرمة تم بخ فالملا نع انا ناكانطت انوع بل عن وكم
 | فوغ ادت نبا انتتتلالانتجد عاش ادضلب اذافرتلا خلل تلازم انن رات لحود ددكش الصم
 هتاف نكمل اهلل اهنا طازمناكابجريوانن ايلا از جلازئانن نيب نيت نعد تي انازنحلاو
 قعدت تبرز أك وشها يلب ناك دلال نعش هب ازا طملاز فاش
 ماما دانك انباع تيل عشار عاب اهلا ذرب نازح نبع ميل بج نعش عب زباقزل انضم

 ازَعد]تلا تين عسلا 5 نمسا جل طا اظن عزلها ةةيطلزاف اهنبد الط شوزعال هلم

 اح

 رام هارلا هدول

 ل دن كىوس ايررغ
 نار هرلادلاثدررماع

 ناكرل نار للان كلاب
 بيرك اكل كك
 دوق لل دكا
 نهري امس

 فس
 أ

 اصقلؤاعنل علال انهم اغلا اكنانّدل اذآغنل اقل ايل اناا نجر تزال اربع وبا زثسل انياب ام
 ةلاهل البد ربب علشلا يزد اج اذ ةزبقلاشلخ اطال غائبا ءاؤس عمال عّصال تمار زضبلاونعدإ نسا هاوس
 انألاؤإ بما لع ادعي ان عنصر ادع. طعام نعناثعزعيتب نعلق يدل الث ءانشلازب دوربتل إلف انجل |

 نصر نع اون بمشنع هللا ازجإ ل يل ا ذعاؤجنعاتن تلل ذز اج اذ ذرثبتل اكلث خلت نارا ءاؤسلش اكذلملا

 ماين عابانتاسل ةروعجيب انباع ماكر لق تكا زعنزسلا كيب دؤنتي وانا زعيزكلادبعز لغات
 نيس او فمما لجل 2ناكشلشل ازاجل اذ اف للاب دخلن كارب ستضا عططملا نة عصا عطل جر نعت
 2مل رنخان اسما نابت عبرا اود كيور نبع وسفن  اًقاثن الاف غل مانبع أ فص ل تزج لعمار عبا

 مرو اتعناباتعش دبع اعنا تير, عزب دفخا الاد اغن عاش آش اتالم ب عأفح هل طايل اذ
 لير دخن ةل اف لن اند اضزبتل ازعل اذازجزمنعتتنلا لعل اضل ن ةاملا>از عر تمل عهج ائاهلاسلان |

 كلالال افض ءاننشل ا > اج زعدلاي) نعاس عن اهعو قرن علان عنع بيسرابخالا م انموفاؤبل شل ئلازواج أ
 2مل زعنإلا نعل هزعينع بيد جانب هن فرش اخ شلش انيزاجاذاذلشلا عانت ءاؤسزإبتل او ءاننتلا |
 ابر ةوعنت م اغل ازهنع بد ئتلك لايت ادءاح الجن طنمتمتل الئ انمل انا اجل هرب تلال جبان
 أ اتناك زودنا اذان هاج «رخازش تاز كوش اضم عزم
 « الخل تربل هش ادبعج لضوء نب امتياز بازعرلا نب ةيعزعع تيب تلاطضناةنغإن اذ[ زاو أ
 _ |1201 تبل عج دازعرتض نيل زعب اة نبازعبلتلا سياف: زمزكا لهذا جلل ناهي خم جد رعت
 اص ببلاغ زبن هالاننادزخا انين اد لولا باول قر نال سن مز مول اطبلذاءاخنااق ةم الث
 لافي لال اهم واخذ اولنيزا الغ اواغنالاف امس ةلا:لر ناجل عش اوس زعم اهات نمل زعدما

. 



 نيني ة من اني تعو عضال تطويع نمر عسطهنب بيد الن ة ينجم نالقالاذ انمي 3 ارا طا
 دانيال توبه رنغالا الشناوي هج زعل ع دبازعاطإا اعرب نسا

 توتا رسمنا نانا ضل اهاظو اهيل كرابخ كا نهل اجو ةفزشلا هن ز عيل اؤسبسن مدزبذلا يهب ب وخباطاطد

 | زعل عاتببم نزعدلاخ نوع عزاؤلقنب نسل ءانوبلا دان عزج ا زعدخ ازبقم بيد كغ اهاد

 00 امتنلارعاتمنشدلاؤ امن أر ييزتتلاداتاًساضا جبير تيب لع

 ههادتعبانعول ا رعد اة مي نعت عبانبارقدلا بيب زعقعوزشلتلا مه ظ
 قلاراشع انكي نبذ ايلا ءئاببدا جمل ائاش مي ةلونشماضإربخيل هير نيو اوكرشاؤشعف رد تماند
 داو اداذازال اك رالن( تلج فنا لتلك هش ادب عبانعن اكتم انهض نعكيبتل نجع تيب أك

 ؛تلاضخ كور لادا ءؤلن امرا لف اود اذاَناَك نيلونغملاءايلو ارب ذبتل انوككو اهولئفذلم اكشداوتدا اهيلثُم
 |كميدعساكتلا فايل الب تاواملكر ثامن لاو اطر لن يدا اطدعابداقت انا ابره
 اوذاز مهل هذال اذداذإز قال زكتلاكنالخل نناذال هل هزيل ع شدادبع عارقز اكتم تبا زعرمكب ثب
 اينو طفلا نعنإن ازعل ريراطلا ضي ناب انعوبلاخ يات كي أك جاطن د اؤزخاةلاةزيتل الن
 : اَلهَماوخاؤاشْناَو ثائد ضاع اًبجمؤلاف ءؤانلؤا ءاءئال انا ولو شيعي عدن اكدلغلاذ
 62م, نادشيلاول العمل نما خ] كتل كيزجال الوشم الهال اوم اا ذعصل انما ولنغن
 ايِدْهإِإَع در لون فم ال اءاتنانالنغل الحرال هنئلْجَم ل تابلك شادبعوب ازعن ارتي دا مزعاشتولا
 قد اود بنا لولغملا لوا ءاننال اليالي لترا هشدادبع جازعن انيس واذ ب ةدجافيد

 كلاغش نار اون هثكاؤلنغن مرش اكان ولن اىلاول ارضنا ذيلملَعةتعل عنج اذالاة بتنا
 ”تأاغرانلشل اتي ذل, اكساؤ د هل لخم ذاق بيبر فل اذ يال [اطلَسريلول انلجْتْم اضن لة زمقلوم أ
 لئن اطوتاانامتانبتايل اةيداوتئزلاذ العن بنل هلع اسيلوشللاةتدولزيتلاؤاةناخالاز عدم |

 دزينع عش نر اذا بيب كرامات اظما تت زعم تي أكل صفد زعزع اتالد واح زمزك اذح
 رالف آن نال نارٍ الن رخددنع ذراع هند ادعي انعباةبيوس|نعلبج ازعل نبا ذع كيابل ئجب
 ندا رانا نجا كل دجع جينا واخ نوبل ال انا ظ
 مهنه رجوؤ انباع او ميزمزا اطال اةيل اذ شنعاؤرض خم لارا طبلون انو غل: رئالإ تلا ظ
 انوي ادعوا نبماشمعداشلا تب يد دعيج اعل عكر رعت هابتلا هس ةدفاةةتمل ملا |

 ءابوا ءالوابحان غد عمالخل او ملا خيال اهن ءاطجك الث ةاْماَ دز ملغ تل ثسلا هل تبل كنج
 ادب و ءؤانخ الخل النا اوان ارقد نال) تخجالغل يلازم مؤلم امل نالوشملا
 ربل اعتداء[ امااغل اربد اطؤلنف غال وانغ, ن الونشملاءانلةلحاناك مب ارسل عيد مالغلا'ءآإاوا |
 دوال ميسم أك :تااطتن لة وزبتل افضن الغل لكن اك: تلا نغإنالونفلا الث اهتحاناكلا« شد

 لنا زالًاطخن ال نض ءاطضاًيالن يعور ل ةمش اتعاب نامل ننال جن عزز
 ا د ابدل ل تاور عر هنالا نجزم زك تملا نايك نزف اهؤلتن اطال اذان :ء, لا < ,
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 سا ب نضل ارخ يلق مرد نال: لعن نيف ادبسلا نجف تناكن 10 تس دش ادب اذجاذ مهر تالاإ ا

 ب |نارايخالاو نزلا فلان كانت نيل ى امه يضكرع الك زم بات شفلاقاكلا و اهانْونَعنل ل نادهإ

 كالا لش ةلكجبر بل مجالا ءاطخر ل |:نوكن زوج الاكل ءالح انوككنازوجب الكل اذ كمل نود ءاطخما د ]
 كلت ءاطاخ اذاشل[ناانعب اينو زمال[ وكب تبكك نفاذ. ثبد]ن كءاطجوصلا غناتي. وكل دعاوى ذل |

 ءاباوإ لع نما ةروهورخ سلوا نر ندا ماكحالا نطهنو نيو لن رتَبلَةالونع مهدت الوصل انو ا
 | لقال يّسط زعناننعدخ انبتع تيبونجالاك:قالمتغ م هلدرتن اوبك موللهزاذبتلا عر الغلا ظ

 ْ ( دا ةخنعدلاس النجا مل انارة حبلا مويزعدل لاو تل ومو نعضعتم

 أ هناي عنج جارعزمتجدازعتاطت ةهزبانعدملا انيقعاسبب همن ودول انرحاجام كلم .لطولعاوملجا

 مال دهلام جل اطق هناك ض ضيع ادخ بانو نزح ورخو كام الاولة تع ةيذازعدل ايل ةتئتبلعأ
 نملاو صبر امن اكمال ءواعتس لها معد اك مر كف ءانناوسعودا انهن هالو يزال وللا ل ةدرتلا د

 م 4 نسوا سجس 0 ارَعمأ

 دليازعإع لتي لع سارع د إجلا ضب دانس ايش اهيرصُر اوعي وبدا 3يعب اك رنا اهو ثمل 2 ل "ا

 كتساؤر تجب زا هيب تلال عن بن مؤ مام فرت ا لع فج دز عر شخ ن نجر عوصا نعيم انا تب تحق
 ديضفو ةولَجْنج اخ اهم قحاو لكبيرض نجح ور جلاب ع افنان جوجو نانتن ا طف النفاذ تلت ضب لن يغش اذ

 || تكنفلا اًبلْواَرِدَح | لَعرَسِلِه بح وزلادَع نادت اوذبهلانم جرحني سو ف حاز ساف تلم اب سوال عنماونشللا

 0 ثاكنبكاى بن ؤاطه دو كبس نورشب مؤهناكلا: بتنوع تنازع هازعو كتم لوي نعوذ ولابد يت

 انبج اس ا,هر نمو! منيل نغدالطإل انخنالجم نيو نالبر ممههض انتج ل زل ننوه اهلا وعض

 حاط ينم اجر هان امتيزلل اعلسن لهل: اتبرالع علان اه فنا طز اًولافَن ورا م وغاب ؛تنبلع لعل اف

 هيي ايلاز اجب دنغاد سرالا زئاذ ؤعزبل فل جا لبر تب دع لعن عرسال اولاف

 مطل نلج لجيل جْؤَع ضن مبا انا نك) ن تاو إن هطادبع عب كابو عةاالا تح ازيا دع كذم

 تعدعق بارع هناء ةكنن دين الولدان ةر الام انبرزلانلم يتوسل لا غن ّط انف

 حانال اهل خيب ظِِإَع اش جانب رتل دعزمتج ها زع ئاسنالا' زن دلع تبع افهزعو دا كيم

 دعب حطم ملا ّر اهدَحاَر َمظعناقل انهيزبد اههمتعاجحان او امم طنع ع اه |[ تد كافه شيد امملطما خيطنعن ١

 دجاذ فزد اضل ذاهاكر الط دس نب نمول] جمالا تدل ة بتل ارجع هرعت اكدتلا عير بهضعظمككلا |
 دعراخلذ تلت احا خاذتلاب الملل ع ضف رغما كل ذل! لعن اننانهتسَو هاف ا 2 ْ

 زا ؤ لمار وو لخب ,اتياله رنج زجر زب قيزع م يانيزجوشلازعن نت زعبل تيد دوت إل ني شخ نبال
 مهمل اف ءؤهزع غارت فعن اثت اكن زانت نالت ةهنن انت يزض 0و از دن_ فتيان

 رضع اع اقأك مننا دايس امال ايبع رتل هد اهتمت نتف ة نبش دتفةنبشالا ابهر ١ ًسجشملا

 در لعن عع هل تبا رعب لن عفط طنز هل ار تعز عض زب جوع 0 را

 مك زعم ويزه نلت موه كت ال خاج يلع رشد انا ولن هز للشعوب تطل ل تع رع ارجع ع إزع
 سيكو مع ناكت نازي عتبان لع ب يأكب انوا ويلا لكتلة بز الزرق شان ا

 دليالع لنا ببيع قمل م
 4 0 حد امرسالا هذ يؤمن مل اءدس الل انجز اذلحا امنا تنْملَع |

 نطل ذو اورجاتْسم ثا جحش يكن مووسال 00 هرالا مرج اال رخارخالا لشن

 0 :.! تلاد ديول اهليؤ الل كزتل امير ل والا اضن ضف اًوِلَع تلعن الس الاخ نوبت

 ل ا
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 ا ا ك2يدلا] :
 ةعوطسدبازطلا الإ ةرقون ناكل ثلا ةعتلا يجزي لعرهنئلا تس انطتخاقأ ١

 تب ابوس تقال عوولاببسادزالاتاكانا ماها جوت بسلا | لشررلا نى |
 ا اسس هددؤوبع || |1011 :٠ اهبعزمسن ا |

 0 اركاشل اقل اذ انب هنن ونمط رلط خم ممدتازكرش مكَسلز اك واف ابدا ونسمع دعينا 1 77 ان 0 ب |

 طنز اونتنام مفرط ةيحئسزنالثل كش جياد راهنت ةمتمز الاعداد ا] شل ابد | | ساسلاةاضق سويد
 نطيل نان كلوا الانجرار للسن نمئاماريضف اهرسل سدس كلفن 276
 ةيئشاللف ةدّكخ زمر الرتب خل: نعد اهوا وخ جو اكل اهو تمرح تل لذه ةاكخرم ل الشد عالئاز تل دع رشوان ع هاور تريلا
 ظماللا شرعنا خاضت الب آناضاَو 0 ا ل ا ا نحب "نموستوب

 قضي ذات زخم دير عرب خب اك ع ميانيز تنل عنبه تحلا بي زلياكذدزخاب انه رحال هؤرل / السل نسل /نع
 كتفساوش اك[ ناتل اك تخس اك ال اكَسْمَساَع 0 او اب هر ايا نررهل اياد

 ًتلالمالزبتل اعابلُما :!مرعو تنال اندز مالا مضطه رسال لشن اضن سطس ائخ عيال فلاثلا لك ناكر /لواغدمو

 دال يضمن شارل اةزغلا نش مرر وج بسسس دع مرار نام
 دخلت له ارغا احاكرلنف ةدَحال ضيم الر التلذورش د طنا زسرسالا ني جلوالابض اهضنعئد انهن |. 8 ا هلا ٍِ

 جاور نو ل خ ترا ّراكتلانل ارب مولى نانل ارض امزعاَو نشل متبل يمن ولان ام جوس اال زال اشلا 0 ا وا
 2ع تف اربع جا رعد اربع ببي غنم هل لخلل خال نال ليم اكس ا اممدتلا تل !لضاَمْزعاو 0 1 نارعلل امرغل 2

 للزمان نا خبسال يداك الاد تس علب زعم ةعجونع يو نعد من ضادبعتب 5: 2 رن /ى امن حيال ل
 دس فلا خان | يبن بغصن ايدي ضطف كنان ديك لا نبورصع ذي وكل ١ص ضف طع اذيراجل اين ضخف ار اس تبكوفيد اف | 5 نأ / نشد كر امع نم نكس /
 ادع! عيل ا زعم ا يي د عببعد لد بازعد اسي نعقيودشنا أك عاطزتالاعشلاةموعوؤسز حل ارنا |[ 3 رمش لسا ماو د
 اناا ؤم دحلان زل ذل لنيل ةرخزشخو ادع اانا داعب ماضل نتي لس انتل اس نلف

 هقتبرْك د 2 للعنبنمؤملامامضمل افراع زن عزذعن نع دوبزعبسلانجلَع بمد اعدام خلع بح روك ع نو لص

 لاخلا لعمفطو لشن كلالبجد لضخ لاغلب كتم نرخ يجر لبطنشافتسَو هلي رش ةبالم | رع
 00 نانو نون حاَرب تيل او رطب نا لع كتم ا |

 مثقال ءنبؤل ماو اوضوز زذئنا سبر عش ادبع داع دجال بيب أكدت ز حاب وزتج
 مكتوم ويرادس امام لجيادبعتلاف ضف طالي زحل اورتض زج اعليك م١

 قسم ذا [كداح دج اناذإ بعل َترطاوهوزبةرلابح انينومضطف فلا ن يي لش نالت | ظ 5
 لعل الغني اكبر َء اج لت لئإ ل عزمتجح هازع ةرارز رعب اي نب ازع متل 0 ا

 دسبازعر اع سار عد تلازعرج اكثييدعتعةرئياز لم أ كك ومن تحلاؤ لن فرم رجعو لفل قاب | انم ا

 ل و همت ادع از عزجزالا تيب أكربدبس انفي اظ كفاك علنا ع حالمة تيت لع لما اثم

 يللي دنع هوتي دعب ولامال نضل دفنينْشنا هد ِعَمالْشَتٍة لسد نوال مالاذ ب
 اندم كب تسر تيالعز بنك نبض! مال ال اف هدانا يزوكس ابو ارّصلا عدونتس ريدك اني شبسكوا

 ! كليه هب ورساتل إله ههببعمإ ناذد اعتساكنم اهدا مسن ابّرضتلانإ طخ نافل نكمل انتسب هيلا

 للشر اهتسالوظننزغدل (ئفلانعذ كلف ضدالا ضمنا اح نمش ماطالل زج غربلا يجد
 هج نيبلاقزفا لن اهلكتلا نلمزثمولا اج انج وحن م نم اسمن إف ا كلب رج لبو اننا ودلال المعجل نبايرلتلا |
 |طلب طال لعمل زك نم انا وقم اوس نكد ليتل طعن لل اغبلكلا فهل اثنا زنا ههج
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 00 رالوومنلا دوف اًارَجلا زن مضار انكي اهل اضمفس اللي انل'اذنمز الع
 !ناكاذا ام + "ف ان بالةربملا لاف متع 2 ضب دحلان ربما (نالئافلا|

 5 0 عز عزا ازعدزتلا ثيسنع بزعم نهد انعم عر ا

 وارجع 1+ :جامنتمءانل | مب ل جزع انيلعزعللا كربنعت# أك يع تل اوزنناذارلوللثسم كلوب اذأ

 5 بيرت ترد أكو .انالنف اذا مبانزبال النهد رلشف اذا نإ »بالا لنط الل انتي لع طادجع درع

 اظداف :راو دازو ءازل ثم نال اشسالاب تميل اذ ل نفت ادنب انه لس اعل اسقيعلاف للبر تيل هش ادتع جازع |

 عا أرز لئيزل نائف ناكر نالت ارا ال ةرتيزي عش اريعدزعتسالا كر كل اذاخال
 داولاطنبو لل اهله الريل ع شارع زان لاف ر تغلب 0 ا

 : :عانس نبةجز عجب زطعلا كيد عباخطاج نعال يي لخزاكنات لماذا البق اخرا هلأ
 كنب ينجب: ةرل لعب ب دانا أيد يلع اهنع دعمنا داجأ
 انفال وميناكل تكمل يلعن ات ازعججزعر اعزوجي زعلك بازعبانخزعد  ازب تع بي هلداءاتناربانجا| |

 "نب رهيزعدتل ارهيزعد ا تيبدلتلا ٌثيهزعل هس نعت ]ك,ل اذار الإ ىو اونو ذاب اذ

 أضل فلا ناك لل قط او غان بهن غل نرش يز جوتي لا جرمزج انااا ءانغلا نع
 رعمج ها زعوب اين عزم نبوزمع هيض ازيد اعرب انزع هزل نعد ازييع بيد خ انباطر ةنر تل اهرب و رلوم
 الامأل ملاك ا طنز عزمت ايرث :ير ضمن كلو مللطالل اذ دنع ؤإ نبال متم ةالتلع

 ل ءاط صان دازعراكس باعت اتم بيع تاما اكوام هر اناك
 سرحان الل اذضلا+ تالين الاكدشسلاءدجسل اولا ونشل اكن رط اططل اكل جن كرل انتم اؤمن

 زاجل او بتيلَعش ادع هلزعزع ان عن اع ضيع نبدا ربع نعل اكد بعل درت جو اَوهَش ارنص
 التل عرساربعوإرعدسملا بيب 5 دؤب الئ تح اكيوشم يدم برضو ْنكلَو ربع اير الذ اكو زا هدب

 اص ا قلن اجع كاني ز مدخلا ٌثريزعتم |كابتش كثب ص بيضون مزعوتعل اي لف ذا ووجع ايا لن الا

 | كانواَنعلافاذا ارش ارض ئرضبورتمم مهبزكلو اك عل نادت حلم الث ل تمل ع سابع سنان عَبِص

 ام بلال اذ دبس لنا ةر تيوب لع لاربع وعز معن جم لعوب جني عنج كير نم كاملا ذيد

 "ةكابعب ان قنزعيمز انيس نعدلتلا تدزي دا كيرالا ارم العلا ءلنف مو اًهيزتس اًيرط تيضح منع

 دبدوب بيد م لش الذ دبع نم خلع هارب ع جا عيطلا بدرع اور قص ورك

 باسل انبل نفدرنمزن و اعجاب ص صنْما وامن وللا هرج كعمس اربعم نع ءاؤرنم

 لف ان ءابازع اازعتازهزعججز نكتار غو تل انبازعبني عنبة وعر بخ بد ندعزب ليج رع

 ! ديس ةاعنذكن يزن تبنةانئد من ب اكغالن
 ناب لل كوله زاكتلل افرنكول توا كلج: همم ذيل و تا لزعز ايرجلام نب فلازع اًيجولعل كرش ادّمع

 ص كل قرح وو سوو ملئفن كنا النه ةرغمْنوَك

 لرد اذ بلا اح ن5 ودور تونس ةههيوحع

 لغتان وزع .بنعل دبل خرا لع جساس ان التوت اربع ار عر كلش نعله ٌبيبنعسل

 نع وسن ]كتالي يَ تاو اناث جري نع اهب قصة عانت رتبت دل اكشام

 ا لا دعا ور تن1011 ليك وول لكربج :١ داع مجبل
 م تعندوبنعكببعلا جلع بيب ازا اش ربحا! يرد فز واج لاذ انمددخلا يشع د مؤشن اكزافلط بد

 | دنا ةيدطالا ندع فيل ناب. صلال ذا لشهادش و زعئاكسنب

 اص
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 09 عا معا - د 8

 ديا
 1 ملل + فر تولع شارع جزع عالم كحل زعمزسل ا زعرتبارج لع همس كرت
 للف انخاتبعر' لجن عنج ان هلال ةدرول ابان عب ام نيانعدإتلا ثيبر ودب +تمزكادتع طم ز اج نانا
 ا!هنخ انكد انكدن موب دن اكن هنادوهسءالول ناكرالاف ثتموهور موج سو نلف هن دال شعر شمطبزع جالو شتم

 انائرلتو اعزكم لام هثداه نس تايم عيزا صد هش سم ملل قم طع يطل !ذن اككل خلع دوه نكي تاوملث

 ىادنْمفاَنمومدَسل ناكر اَولاف نالا تع م طيزو اج اكو رّيلَعفلحائمطْعِإَولاَملَحْر لوم اِلَعنمَملا درو فلج ا[

 دب ببأكليد زعمت الاجاند قم ابكت نتسوملاو سود نان مامي ؤلعاو عت يزعا ادع
 ىبعاؤ اتناو ءىلْثم اذاثن ةلوقفلا ءانلو الا ضيرحلارَسل الثف اذال اه تزال عش اربع جاز عماؤرنتبع لن نين اب انتعأ

 لوضملاءالقلجلا فرار اذادجملا ه1 مصانع ان زعاتنالا تيك ابهنْئك هوت اًواَشناكأ

 انائناَملاتاولاتجبانعبلتلا ريب نعبؤبجزبا بيرد انعرج انعم أك قيرغش اؤاشناق ءؤلثمائاشنان
 انتباه افاناف هتسلقيسلا ياذا ل ذيل فا فشفرب طع بنجد عت وع مزج يل تيب لشادنع
 + ادتعو ازعالتلاب انجب يهز عنإ اعدل اضمن تبسم بيب أك وبريد وا اهدسلاذخادبا ل عاؤعتا
 لاؤاترادع ادزح دازج نتي وبطلا ثائر يطسااذانزاوا ولازال شمال ضالا ارش لش اذا نزلنا

 1 ل عش ادع هلزعن اكسب اّعءنع بيد اوبس اًواتيناداؤلثف اذان انلونغملاء[تل وامل الم اذارّسلا
 تءاالعل غل نصب ازع ةرئبعز عمم زعلان لن عدنيعنا بيد بلابل عال انااا غض راطجسل ل اذا
 نقار عم نيو عز عيب اا رضجب نع وكلا شب العنب هج نيد ار عدخ اية يع كد كلذ زمزكا بلعب سلا ذم |

 يبق لانقفكر طزعزاجلاةلاف هالومرضنعاةلثن الخ ءاطخاج لن فدع هيلز لعنهسئل] ثامضغل هلت لعمق حتا

 لئفاذاو هالو إفساد الالم اذاننال هؤكوتَساائ اسناَدمولْن اناني لن لا زها لمال هل اذن اف دارج اًدِحاذ
 عطل الخفاذاف كل اذلا ء[نلو الرصف انلا ءانل لزمؤضتال انل !لفاذاةناشل اءايلوال اه لوألا !ءآنلو [ٌريؤْضس افااثلا

 ل ةادتعو عوكل اعلنوا بيب ويس اًناعَناَوِهولْضاْو اثينا عيزللا ءآنلوال انف شلا خل !آذلو رب وطن ' ١١

 اورج بيب كاز [س واو. نلع شاص الوسوف: غرين نا ومش ءالوءلافدتع زا ذط
 الك اكنملب انكيرداز ف ناسملالب الازم ذامظبغبل ناًمع از ْضدَِسلا ذرات لع ادئع جلع اه /رعالتبجو اع

 قعنرانن زباب نارتعداتنا بيد هي هات ة دلال ناز اذا مقل غبن نأ بنل وختم دور شع
 >افرخاحجةداهنلا لقال عجانه لف دمج طزعرب اجنن كرا انسب هل امنع دبع ؤ ل تين دعطتجببا
 لان بديع انجب تفرض ل دال ل :زلاذ كحد ولاول اكن ان يل تال جيوزجلا دن اولا كلام ابوه نداهتلا |

 اكناو.نفرب طبع ذا دناكزا نخا تاغ: ن اك نم رفا اًءاشن اذ اذارح َعوجدم ع فيل ةرنا لتي لع شم اربع دل زعيانم |
 جفرا حإب فولو الو نعازجإب ددالجدج ازمنتح جوة زاكب دنا الون اانءالوءاننما.ئفربط بال |

 الرج مظهدبعز عل تولع ارجعاناشلاتي) 6 عيل تا زعداسلا بيب اكول جو ابلادربد حزما
 الزنا تجار غجسمل اب زيزكاد اب ناكالة كش نافل ادائها ياش بم عاساشل ظ

 تلتاز شد ب انمالا تلا نضجت انفعتسال اجلا: عباطتالاشلشلاودنتكلا جمني كتل زع سل ابرك للشلا
 للّتل اب اصالاخلثل اكن ]جمل انبي سمال ا يوزخل ءاشن اربع انا هيل زل ضم ادا حمي سلا ذه
 اتا لشاعر اغل ادمكلا عجن كت لجبال جلف عيانمال اخانلاك تكلا حبر لحضصل نسال يد ركع شما
 تاهت لنل وز: صل وبصالا بد ثم ادبعلاذنهز كراك ذ حاطتيل نب هزم شلال جبال قر دتضلانصكلاحيلشلا
 وم مزلل اهل اذ ءاذرنيعزسؤب بيد نعكيمل از أكدت انخإبت ءالوسدنجيز هآينماط 211ادجملا نوللشلا ْ

 ا
| 
 ا

 2 اتتللش 22252523292 1112م



 ل

 | بيمذ ب انجز مدع جهه جلا رج اذاك طا غزا ابكبسفلذ بان لع نبدا زم يعض اع اصعد
 قتل اد احا لجيل عع نر تباز رعب نع بيهن وكتير عرفنا نعمشاط نئ هربا رعرافتملا
 ليرة تلم هند ارجع هلزع ةراذز نيد زعبل ازرعلا جير ع دلل نوي بير أك مل افداجالان اخازجفعأ
 امتد ءاثخ ان ابان ثايتلاربداغم م نمل !انلهؤرخاجدحذيإ كيش ةودط تن نلعلاف طخ وماكبع عش ؤ

 هاقخا دام هلل نم اع قدا كو اطل الطا اذار تلال ول ل جيبة يوهم عشان ع يعج
 اكرام صورني ففدَبع رات وتل عز ؤالك مال غلاة تيت د عش بع ءا عاجل بيببأك
 .ضيعإزعبنبانعضجج نعنئكتلا ف قلازتمئاهن غزا ةعراطتملا بمد زلازل نعي تككمولغفللا
 قياضفل زعل اند عيال نب نأ ءاؤضل انه لطت نبع اقنغمالافغنبددجسإ ]عة رخنب ع ظفدتم هيرتلا
 نلازبورعزعناولعننإت حاز ءانؤبل دنع رعت انعدخ ابتع بييد نيدلالابالاسنم طفل اهاطنا
 نهزيهرزازعراختملا بيد اًعرتتنلاو لسا طب املا ةداطال نبال نجت علك عم انانتتلعتسمد
 ايوب ن لب سقلادطد انسان اطال ادبتلا نو الذ طج عجز عتب دوعن نعنؤكتل اني عإخ ةلانغأ
 ليز عارم شاربعاب الاصل داق نوح ازعناطنعتص بيبى عنابشلا كه تتماما,نانال شارون ضيع
 اع ءاشناةلثن ءاشناءاش ابل َسفيل ايوهن اف كل بح ز|ناطلتل ادؤو سلف نال ملط اه سارة ناكواعلا

 ازقلاتاةمزعملح كيينيب دخازعتعاك ريد | رهرح!ناكأج أ اذ بما
 ءانلوا لافي اطغل ةءاطخلنةزان كفل انش طفل اذاكر نم زر تزيل هزمتجلب كلاس انرسج
 ةعالتلا كب اكواب نانا لاف منلاف هول زاهر و اوت اذار اع! واشار فوم ل نفل
 معلولا ءانقللات دي اناف هالوونعلاصيل از دعز مب زماطخال يزن خرج ملت اري لع هاد واكل خل اةل بح
 12 ان جاْمَس تير زع علا 0 أكتَعاسالاَ ينم زد هلام ْ

 نلوم ان نال ناتالي رن وتدش فر تت لطش ادع ب زعابج نلنب م ئزموب نع نقلت بيسد
 ب تضر أر لع نؤئنباطم قاع جرفلع لاذ هالوم تاطاذاف مامدخ مل ةةرالا بتل ميلاعدكب 0

 موت ابَجنالاخاؤؤارن علا زوجي كك عقول اف تما ميزلبالغلز تلا نا طش اذا اج نيب دقت
 مب ازعق جانبا ءاددو بيب دّسات طخ ا رعزم وزعي نب اعين ار سمر اكن الا لإ ةن تمد نوال اره
 يو رت زعل للعرس اهلا نرحب مام دعبل ب الازم زجزب ب تازعدتتن امنع مناط
 قعد مكانا اذاعلوغملا انة[! ريلنل زر لتي لع اربع ها زعانبود شلل انانطؤ مي عب ق الافءاطخ ٍ

 ىشلسا مكان اناذاةلوتشملا ء[نل قالا نمل هلل مطلغدشلا نان ران كه نلف سموا مجرما ناله |
 _ || قطاشغلال ان اذان الاهاوسالابتنيرَجش ظلت تنويتضلادهحا قلبت خب ملابشني لب [تيسبتف
 اا جازيزهب بدران تلاد ةددفب ماقلاببدشج للجن تباع ايجات خذ نملك رماح
 دواس لذ اجمل وع يد نعلن ن نر نزعدلا نوم عنهن اؤمن انا انتم تجيب نع
 | اًياكم|هدَح|نأك اذ! أ ف بمب مابانننوانهلزلفدولاتاتوم جاتك تاانعتم |
 اذه ليفت ئللم اضن يل اذ تلال رعتج دل زرت تطيع تعم عر سكش تال تي أك |
 امش َءانجل اسال الاد يوجع ال يدفرنعئتر اطول اني درب ع 5 قزم نمؤلعا اكس اة تام |
 : رو شاب اكموجربتمال كمضاد بع !١ لاسر اذ طال داون ارزع سَ 0 نع اضرب و عاعودج ار عت ا
١ 
 نكرم جن ارضا نين اكمزج توا ٠١١ لنج رنبانج ةمزحاثبشي دف اكم دمع ازائاففرب اجلسي جز جن | شاك ح ءالوم|

 -را-
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 ا د وتل روت ”ناتنلف بن اكدت 1 ومالا« معلا ذنغا اًبشسش انجن

 دلل مب يرو موتا هي ومو راكاذاهجسلاتب اكلات شانك(

 اعزاو فر تان اكن لوول د اًعشررشب ام زميل ةدّبعن اك اعلام زك هاما ْ

 ”ز ارلضالاّبهو اطد سيظل الو ضل ضب تس لكلا نهر شاكر حءالوممبلعطشا كيب فنعأ
 بو تملا والعم ابن احمل كسه ننال باكل اذ طم اراشال دارت نجن وكنا طش اهانشم
 1 يو

 كاكا اانا ان ةلول نعال خي كام نم لو ةدكزجعنإمايفشا
 0 ء داناكرفوِنلَعطْْسماْب اكن بح

 كلقراكإ كونا مةللبس الز اكل زمؤنعا ادن زمل وشمل ءآنلوا إيدج نا ماض( لع تافربناكم

 0 يصل .دئنلا ناكل ة خان
 دقني ث يدم لعلاذ أط خالي ب اكم تل لَعظسادتع از عنان يش ادنع وعزم وب نعمل م كباذع
 ل خاتع تب نيدنلا ناطق اال النام 00
 |[ ودبناكعفضيعدان كال لع نينو كول اكتربعأة فاك نايل نر تعدي وم بي عفمج ل نع اشالع

 هناك هضت دا اذال اف نسوا تاكمن عاف جزِعتل سوح عأذ ماذا اذكو ؤ نعام رس غصن انف هز اكئاد فد

 00 وو ا

 0 7 ا ةكدا ولمنع تف اكمزجتل أس و عنع الم زمخلؤ زعم ا

 لا اجا اذ ل 1 دوب
 0 ا ديلا يبي لايم 29

 1 سم وع نر اكانيو ادمان

 دز د زئم ازال تجمل علف نانا اتباع ننج دعمه 2-5 لتع هالات وجي جت عشمعتبا بمب أ“

 ولعل صعب ولعا اذإٌت فزع ى دوام 0 اذّتسلا باني اقل اطخاطدتس

 ايِلِعْيلس 5 وم اطخاهر سل وامان اذان ونين اك 2 اة هوجو بيب بيبي :

 الان زان وض بم يردن نا 5
 0 هع تدم نا تيس نأ احس

 اماذااذ مس أهعحأل الكان 1 ا
 و ب عمم /بارَعَِع انهلووا ايمذأي ع 3

 ثددتط لعلاج نلازتغ نكككد كانازلاكو زنط اذ قزيإ تمد 0

 لله رقو نال عتبات شارت اسنان: نتا نعت أكرمندااناغجتلا
 ٌتيدنالازعونعم تان اع رعج يبست م اًضهكرنمش نمسا تسكن الا ةث غشا ٍّ

 طمراصتلاقيوجلاو جل ١ ءامج رعت لع اربع ال اسن نيشان ازعنانازعزل اضن دوني نامءاطلار عناد

 متلازتيلاسكلا# اشلون وكنا لازم ةمانشلا|يوظ از ياتملااونغاذ [ئش مله نم منبع
 نا اجغاسوم لجن الطن عيال كلان انشدك ل30 ة رانا نار اك لضاكذمتازتب لنجل
 مِلَعْسا بعد رعت الا نعوض عج ببث تال انو إلا از ع) سفلي يجز عزمي نعل اع
 نك ضفلا بهز عزهوب بيل نطل اك ون نوكت ا النه الفن منن لازما ير لرد ل ةلتسا ||

 ضاع : الن انالاؤر تب هك قاف اكسر سافود اان

 10 8ع

 1 ع



 اوي
 ل6

 ماس ل نياك

 (ااهدارلا اعرتشم, نا :

 ناب لكأس ىنبلا

 ب انكاحاص نالس انام

 ن الن اواش خوك يشمل 6

 كرس

00 

5107 

 - ةودانارإ لان ضفاوكر اهربنعبن ا اوداذافانتبوجيذ |

 4 اموت امي نكت جرن ايجالل برش ثرعاننمل نفذ نئارخارمال < لنش لن ماجن

 رشم اني زب : نلال اكلي نال ومضالا جدت يل اكن منايا ا كلاايبب ل ونعلا لك ةتلاتبما

 م صسارْبع ار عْبَصب ءارع لما ةلزعع انزل عريب نملا د زعإل مز عن تحلا بيب نعد ازعتسلا
 دانخالا مأمن نيت انرشف اتزان لاف قلنطبن اننا إم ادانة نيزمحا تا زف اذا ثا
 لوزا از لدولة سنعغتملا (ونئيبد هلا ؤانكشل رع لاب لئن الهاون لق لونع
 : بيطار بع! عالج ارئعد بتي ته عيس اكل إ تون عب ادني زعدلتسلا
 :انمعاو انناَد اولئك شن اخلوصملا ءآتل والا مف نيم اين لال انو شان ان قمل ةلخ

 ا ملام 1 ال ل ”ااواشنا

 2 ياك يحال ناز هضم نمل ضع جوا و اتعامل الاربش
 ياو نيجاةورتم لاو ويلان دل نلت العش ار ع هر عزاكسم باز عزمؤب نعد مل انوع

 يلا 5 قير نتا, وحرب شاص اسنان هزاز كنباك لذ ارعملتلا
 يشاع غدي ذالاتون .زاطنيوصنمزعناوعتصزعز افلا ب ب 1 ةاغا مزح امام ءاؤس

 0 بيبي وال ذزيةلان ءاؤسمبيؤجلاةنيزطتلاق دول دتاعرمهجارتلا

 فيفارعتلا هبا مؤ لطدا تاضاف يجاوب خلسك 5 اانا ]مون اخجل ل ليز طعما
 ْ | 2 نط ءاسدتس اناا ذاماغمزبترف نا اوملازم عم ءامحتبصاذ سهلا تعش جك
 باكا امال اة اشتنلاو ا ال وا

 2 هم يس لا وربما 1 225

 | تعنصزعنإلو هيلع بيد نباتا و دخلا ؤالشغلاو دو اعز جفا تاتكلالضلز زعم اهيهدح
 ٌلاَم مود ةاغا ماوس اوه ارو اةواصتل اب ابدع اجترت ش ارجل ا سلالات نكن

 ايبح 2 اخ اعلاه ع

 كلزعراكتص  ازعزاؤعمص بيب مرد ذا انقلاب درب بلع هد ادع الدملت ل ازرع المنعم

 رمش ابيض: 6م ند ذاغ ام املاو ومب و وس

 أ نيوجاك يلا رانا د ان انعنيروصن عوف حلا نبارب نعن عمت

 هاا ترا[ ش اكو ءاطغازمل ارنا تين لع اربع اع نءائن عن ان عنا انعرلاطت عزت تيب ريد تكلل '

 م يبت اطئعإزمءالومور تنعش رج جال انام ضان يبخل اب

 | 6دالا زا ديل نلاو هي جدل نر تيل عشان هاب دلع ع بج دان غزت مينا نعلخشنع

 أراب: جام نر اعنلا ولاهي دتاكتدتم د ني ناجل ماجر: بال نيه لاني
 ,تاةئنلال هزه وع ملعب نقناذ اهدّجرابخالا نه تت ب اكلالما يال مقدنالا ابيزا قرحنالا |

 0 ادجيزا جرحا دلما تلازبد نازل ماما |

 ه١ هساربع اب انلاسلا طا نعزالارعداسلا بيدنا بريل عا دنس او ذا اهل ازمشكا وزب الك نع كلذ دن |
 ْ الوم تره وك خيل تاب دلضاطجانران ا ايجي جئنانامل اتلاف اسوان تعا تحلم ظ
 | متانالظ بسجن زم بزل هلل لكاذاهرتف |ناغدما ة وه هر جرانخإبك بطن اند يس غايسمناذبل نم 3

 قطا اننا حاي باكا هجن: توجو خاتما
 | ةيعرنيزعد+ انبتع تيد مند ءاّيزانل نازي عزبد كالاطم ةيللغ نبع هينوعأت تا نع تبا



 ا رعب اطل :ناق رح نعاس
 نيبابلشفرْبلا اهدار ثملارباوئمطماق انين الس اة رعسالا يجمد كنا

 نوكتلاز وذ وتلا شطب اهنزهتااطتلا كيما اياز مات كانك لت دنفاذاكنئنتلا
 ضم لمحو ن أمه رنعنل اند انج انف ولا ةزارغقنلاو ه5 نب شال فزت نعي با نع عتجناع
 يضف القران هج ةهض دبع دلتا هس كيد رعاتسلا ار اخالابانهففا ذل
 رطب ا دبع ن يشار يعز عد ان نجلا ربع زعب ا بقع تب سابو تع سجاد ي] ةنلاةبدوييلانبنج
 زبنضط ب نعزز تي ازين يزجنع بيب مد رد ان اع كول |طءدانرتلارل شحط اوبال ان ائرتل اذه

 تاع اسوس ولاكن هنلاو ويلا لاب شم هد ةاغاةلافف تلاد اور موج لَعسارْبع ابالي افرذ اطبضّتس نع

 نين انامل اشدان :كارلوشدل ال ةسنمزعيبم ادعي مزانسدا ين قلادبعزع م اطتتمب :رتاتع

 منام ل كل ازور طوع نرتب ءشاربعواةعناتس اربع ز عروب بيب

 0 2 ا
 0 ا

 نملك اكراوز ازيا امني زمزبتتل انتو طقبو بدال دوز مئِلَععْ الخطف ضف نعي صخرف هداز انو اناك

 | توب هيزفغن ور وجل رووا اهفسسل ا موزيتل اللا إةَياْطراَو مدان 0 :اروج نوكتننع

 ْ دارة عمغجإا واطلع اربع الن ل ظل ف درؤن اد لس باس انع اكو تب نعنع أك

 0 ال اننا نوجا هه نزلا ن وجر لل مرس !كاهضا

 كجعرلتلا ' ببر ييزع جبان دد عت ك نمل لو اسال تنك بد نزال مانجا

 اندلع مقام حت اند الققل عم تع اذ رعاك ]نعل تدع هج ئبالكسل مرعازع
 ]ةافعات هزم عرب بل وجع وهَو لشن بج لفن بج لاف ن] كك عاذدت نال اف لف نا طلوخائ جب عاف مسن خا امْوع

 كيزمزنلارطع ا ااط كل يمانازئ افلا مزمز يل اذونشملا'ةكبولا فد ومل اماكن اَعاؤ سة! اعمب

 نينا هلل اب كك ايتيعت ازا تل للك تاربع حاز عني وكتس ريب نجلة ونلا بد 1ص ملط العلاملا
 عزاز زعبل تلا يبرد ءانس اوس ةءاطخو علف مم طعنا عاَرع الحي 0

 أذ اع ناطأ تلق اغَع هون 2111111111111

 تفاعل نزل يتبلع ش اربع هاري زعد رعب عيا دبا سعب وعول يارا
 اياه طدتعيرانؤمضم تاكد يو ءةانحتل اانا تم ايان كعتادج نيب سا ةءاضم
 رف سلال أحن بشل غلوب ناكر تيد يلع يان وطب نع 200 لا

 ًاللظ لت و اكخش 1 للعم اربع جاز ةوكش 0

 2 انبة يع سيد زبد ا يف بخان خبال بز مانا

 ضان, لاو جلل ف ت4 عرعر 0 همز جن اولد بصل ع از كاوا وذتجما
 ًاتاعطباخا تل اذ ةاكيثف
 : انيك نمل زعلان أ مال بيوعالا نابع اعل ناك هنيجم يب أفخر عازعو تي < مج ايان
 ةيلاغبتلل جان ضو رضع الخل إبتسم اضل زادت كي لش جلاب و امالالكسذ خد

 : ”ازب ع بيد فال خل|زفا وبلا . الخل ا ءالضل دارو نلذ اغا نكتتل اذا اما ع اكو حن وكن از جو ل خاشلا

 سارح عزت لعمار بعرغتج اج ادلاسل اذ لح ا زجر لل ]مي نع مس اربعة يجرم ل انببقمع

 «داالغف اًعسجن إن لعنمز انام تلحس اربع ؤبا) افغل اف لن ماض طع رضملا وو تخلع اتبعت شخ لوعبع
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 ا ا حا 1 كك ا ال1137 7938 ١17 37 عع كك

 اد. ىلا 0 222525 5252ئ2252525251252رير1 ير ل111 يي 12ش ش21414242324025252ُ141-ي232ي3-2ي32290ؤ123198ُ0وولفلوؤ هس



 || ةينس ثفف اهي كوني شف اعلن او ٍيعاومورلثخ بح لاونال اموت ال ئىنلالعأ
 ترعب وود رعم هزبكنبنس ثلج ذ خلاب اطل كمال جوملا جلا اًندنك

 ده ترضع فاك لفل سانا عوضا اذان بأ
 :ملاطض اول ل اكد اعالي لن ليز عرش رنج لعمل سم ازباب دز نعول انني تهز عملا
 ا خل 1 يجو سوس مم وسو دس وم انياجتإ
 | نونعظ هب تاكراكلاةىفابلااونضاو برب دعاعط قات اوءلئفو ثم هرب دنه ناكناذ أك يسد
 1 باكو ءانرّجوانكعمل سا مم

 اتالم ! تدي غارات ةالاقخل الخ اهموذ عطه اهادشز)ابعنز|ضاب عزي شاجا

 | ميزا راس ولا ا و ذناكهكر اطانرغار جوا نجهز طمس جضتتل !

 32 رصارنع 000 ةاللوملا د ضفتي قالثخالا يدلل اظلد ع عوذاغشن واش ول لاس عولفلاطل و اوضكأب 0

 ١ 58 "اعل مشت 0 وس نقم ايط اخربت عطف ارضا 00

 1 نادك ى رمد ربعاوعلا ن:كالم ادن لتي لنجل اخل نربشني جزع هماطو علا عدلا سيب نع] هوبا لع (مىلاتث هللا
 ا 2/1 ,/نا لطرك زلم هةدنحاءاثنا ا اع انأفض ضل ا نرع نص اروعالخر ةنإ م لع

 تكل واول الد دوق قل جاز يبا دلنعقع مينو دبا سيمكن :وعئسخ زعق عاكس عج وش

 ٍْ 00 دغاد | (٠ دج ع2 نبش اربعزعومالانارتعفاتصن الحنه وبجت) بيب زلماكز ٍسلادوعال انبعؤيل اذا تايدع

 "نتف دن ربع ق1 ءاثيز انالماكد يذل بلعش انف كوع اج نبع امه رج جي عن لال تنم لَعهَلسا
 كلا 0 تجمل ةيسيجم يو مدرس دورس وتو

 زم | ص زيدلا لع رمال

 عراد ومالا 17سم : هنت دجال يرام رد

 سو ذغان نا قملا يهين ارنب اغفر ةرل تبل عش اربع جزع امل. ني ند ارهعن عال بجد ل عطل از سدح ازع
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 الاو اصنا نإ /,ناعال ديفا دانل ذي نزلت كج اما ازعماتلا ببي نع بانج لعأككن نعل زبد موديل اذداف

 اق رلاذخال دنا .ةلرعلا نب امه ز عدت ١ كيه مي نع اًعبَمَجدْح ات رع و رات علعأك تن اخاف ناو ك5 نعالاتمم

 رو اظاوظ م اصعاتس سل مهب م وصوب وسو دان حج داعم افإت العز جدن عبصم ا

 كاف يب جمان زبه شلثن انل عططممكا لعن هتك امج هاو جومَبهذنا'ةناكراوزيتلاضنئلَم |

 و اةرعوزطلا تين انعم أكل تال لعب كم انوا كمان باز ةنْبفاؤ اضمن اهلنكم
 عادة ع تيدزبتل اخلي لعل انءالخ 7 0

 لق رلاؤم اهبحشلف ءاووتسارسلا هيلتون ابل تازعز مزج عيا عجول نابع وعشي 2

 ع ع نس ودب ال انضم ابد خلت كتطاخا) اف قاد

 0 0, 5 عرش أفا تمل بالا ناطجا زبن ةذلغ ار هان [تببدش اخت

 هع انإبك عل اضعنبازعتبازعلع بيب ضشئنِف

 للسن غل نزلا لخالد هرج انج خازن تطالب

 ..ةلافاشمل ابدت نخل هربنبد وطعن اذان لبنت ةاضاخبنصنج كمال تيا دلَسلَع

 0 اةرعتلا بو جيشنا ايل وجال كد ّبعر انتشال لج عة ع ني كباتو 7 اطاغ لم خيش عع ْ

 لكلغل اهرب ني يص قمم اعز عضل از عرتب ارفع بيب أك لا صدوره افرنبعن ضب درع ابازف ظنف ظن |



 لالش عمل يد ج الظل ةزينبتابل جلب مطور ج هر علتطل علمانية زانت! بيعي انكم 1 ل

 تامل تلعن ولا مالا قرن انزطتياعش اربع از عن وكت مب نعول د 5

 4 مير عيخازعت ما اخ ذلة وعازهت تلك انتعاش غيل احن ب ءافنروعالتيتإ عفمتنال
 كرم

 ان كين نعتم أكد لنعرتاادّنمخجحنعأتموعازعال ايل كيتا طابع لعد ناب ارعزلاسن

 دوه وباشر امل اًريعن اسك ع عاننن وحن د0 ا يصوم لونك

 دس هه زعيما يب ارقد وعقود انام ءونمء اذا طلاس اًناذك غل ةدؤلاظأ

 تيل يفز دلفغل جلال تدل اطول الجلاب ع ان اب عضل هانت عطس و ان
 /رةطهنخؤرانرنافوح مع اذوعح تنجب اجسل:لضتاا الاخوان ونالت 1

 مب نال ديم هلال تاور ضب عيا لاذع لولاة اةديمليا طنا :ناكاذاربلاىبلا اغلا

 طوب اتلتيك: ارا رمل نالوا لعيبي ةنال الح ا مليافلل اة اذا ائبتلا|
 روع اكتا اليو للا ارب مطعيل وهي تيل عمس 5 اديعابانشممل فتجد ل رعر اهني تا زعأ

 اعلاه نار تجين اها جزم اكابنورل تلا عزب ويامن ل تيب لع ادنع داعي اعني ؤضي ا نزحداتلا بيد آ
 ديد عد ابار عننا تيد لع بيد نعد ٌبيزعت# اهطض لاي الب حاج العم ا

 طتبزكلد|صخانام ةيتملاة بج اربس طالت لاه تامعازاناظازضيع يل نرتع
 اهرب اخرج نعل وضاح ان ازعنزبتسلا بيير ع دل انعدم نعت الا |

 سة شدال ا وسندان لقمان لئن غاشن غلا اهوا هةلازتا ل كيلغأ

 تنجب روي نعاج حانت دخ زعقم أكايولم انين لرب بئينل اهدا هكومتملا|
 ”2لص مؤ فاجلاذ تحاور ْضِساَب عطا طوع اخري ]جدزع يباع يا لايف ءانحا نع يام أ 1

 0 اكتالاظ د ضع صن غافلا
 تيلاهوزيلا دراي غال فعلا جري ماونتن انتقم انهدممَناَوْمداظِسدْضإ شل سيور نقب انج تامراخ | ١

 | لعب اجيال غال: لانو اجرت ادخل نكسر ةررص ننال ةل ذئب خلا تلين انقرن هدف طع
 ًاييداضبد اطبع وللا اميه كوكيتاالا انناكامانناك انجاب اجمل لن ثبانجحن اذيرشل ادت ير صر زاكولد |
 . 00 ا دا اح او ادت زجل 1 تاغ تانج رعواقل مزة طال جام 1

 ملاذ اج اكل ثلا ةحاؤزب انج نتنخ نب ازد شعريضعز زاقلافعلاة.يرا مدافن سول هيكل امكا تانك
 سامو تف كارفور. غلب تا ناجم نزل اهي كيلا اكان اكتب ضي اشعل ااهننج |

 اًجزعفتبابي د دع ديد هادم فور 01ج "وما ْ
 ايلوجرتةسهنن نبال عزم ذيل تلعن تؤ ماضل هر يطيل عش ادنعو انزع ان ازع معتم

 اءاطعان عب يب نع :زحدلزب ةيعزع:نلنلا بي ]كل ابد تب جوه اهيمطنن اوين كدلطقم
 0 ا ا م ع و ْعَم ويعانفلكف ظ

 رضا انثاَّصلاَم دّدغ اَمدوملان الم ءَنقسْس إم ضم امنيبو كتلااذه ومو نكم ثيل. زا شنعا

 ةلاطوااسونلا ني بزيتلا كيم سؤاشدحا اهرباثيؤ ثدي جنط ساو ن ]عيضه ثدح اجل

 تايزعينملمتع « نعرتيبلعشااجانذ سل نيرا بعدا نر صز ا عرانا بيبا

 ةينمزمانه 0 ل ا
 1 اا 1 |
 0 دلالعلاةلزعيمذ دج مافطاطتفوساْجيْماَتَي :اجيئاَتَسمِلْعَي ةلون امك انف ناجل نذل فال نيله نعمل



 تار ضان نمت مهب ابتلاهم وان نادال ل اضل اليداراظنابنئ امارة دقتفا

 وست لاس سباك يانا جغ 07017 ت يبا نا ضم هوايمن ارب

 0 الج لعبا زعزع وزعي دلشل ازعينع ٌكيناًولَ اضفت تاساوجو

 عل معو ارحل الف اب سلالة لزم عش ايزل زخاذ هتاف تمت هلال
 اَنَِعَن طمع رلشل زعدنع تيد نشل الجازم اضل انوكلاخا م0 جل انه شنغدف اير صا ورث اثدسسطنم اهؤساف

 نعني طظنعلا ضن كمدرب انجغاد اطمن ورتب العالذ عار ل ب اضن طة ىلع ناكل
 كالا ص فيةرتبلو ماطتلا هند لنلاو ور نم وكلا الا رصانصق هين رتدل نو تعفو اطزهت اجا ثنا ةزرجُولا

 ضلال لطي ] كملنا اكد ارا يا ا ؤكغال اصف اهرب َمُوماخاَو

 اهنيرسكةطغل رمش لس ادياذ يوشاضصسؤ اخ جم بط زان طالنخا وا ذعا ادت ممل عب جدو امل طن اهتدد

 0 ل ا انبتلاق ةووكاسا ل يدا صا ؤ
 لانكا م 0 و لاا ناباباذد يب يم اطلؤ ادكتن

 ذنب نا 2 ف 5 د ل تلا
 0 00 يي
 عفظ كل تلا هزات اع هش ارجع جاع ده كير أك تا اكعاؤنائانوزبتل انهت انهت حتا
 دعظاةكتل فول اس اطهدخاف سل انبنذالافوزتل اهضناطهدح ا فورت انتم مالت بعلاف
 نراذا كباب اذه كرمدتتلابلغشلاذد أكتلانرامل مل اذاننالاؤهايقل اذ نوف
 تالا انالا اضفنا تنجو بنل هن درا الكس الايمان
 كتالي نعلع أكاد ن راما اكلنا زباب اومنُئتملاورغ ضعت
 تالوكزبرلاهصتشأغ اذان عدل سوس ااذانغنالا ذي تلي لعيش اتعب عزان نيه ادئعزع
 أ !انقيج هززعماس انضر أكتل اغلا عنخ مت عظهاذلكفلافوزبتلاهضنكل اوزيل اضتخ شتم اذا
 _ |ًةنا كبس نصا مالاج يرااملعلا فعالا انس ,لغشلا مشا ةلاترجلكش ادع تعلن

 "أ نبت بي ناننالات اطل اند اان جت ال نضال تال ةنسؤالسناكذعفلانط ةيضوا

 نا ملض ذاك يلام يظن ذات لاضتنضالاقعر انتم افتعال طاب نعلن 2
 0 اكدلماكزبتل مظم ازإكدل اذى :ليماكبدل انرامل مظئاذ اضن لاف كرجل اهم ةقس اون انحلال عاج

 ابوك مو ديب وخلو امرادطمؤ الزبتلال ساو يول اعني نهم اودع بتاظمان تنجم
 نعل امن عناغينحتا بيزع نما أكنت يتيم وتلا

 عير هوز ساكت امتع ظ
 0 اهئعدلزع نان بكب انكمرافل زو دلزبإ يي ةمزعتت ةيزعنزمياقلاتغا

 ينفر زل اشتاق نرهحش تك ادركت 5 دان ليام زمتلا اج |

 قطارات ان. عنكنزعزتتب ثدى عكا. عاع و: تلاسن اهسضا قوز تلا زب اذوزتلا |

 تا :ءاذاَوائاَصارم اعط اذ ا؛ تل اهتض نذل فوئنل اطض ةحاول الجل نتا

 نو لماكبتلامظماذزكذل اذوزلاكز تلا اطيز جرسك ذب ا كمال ظهاذا

 جتك خلا فيل خذ نر تيا طصمت ادب اننع انعزاثع بيب ذلماكزبتلا هظءاذانانقلاؤح نسورع
 | تالنت عجمان عاج زعر ازلان انلسن ازعباشلا بيد نع تبالغ أك ”ةلماكزبتل اء[ اج اصل
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 0 م
 ا 4 3 ل 0 0 ل 7 ران 1 , 8 3 (١ ,0 2 2 ١ 5 ا 06 0 0

 رع دلو وب داك لا ل و لا

 ا اخ اميز ذب ن عكاز علح ور يتلاسكلاذ ابلسلا يتلا ل عنب للا فضل نر تلاع
 الاوز اماكريل !نذلفوز تان ليج زان افم تان زبتلا بضنراملازعنش ال ل 1

 نذالاليخز نضال ءاًكلح نال انزل تزل ارجع هرعت لشن قلالي تيه كرم هالناس
 كفل و هيلع ااولصو بن قاما نعش اوبعو زب داشالا بسب أجي نذالالب هشلث

 نيتنمعلا وعدم زمان ابتلا زق ازيةع بيب نربط تانفنالاا ةرنو وشلل نيج لا ثا نال
 الان علكفم عئيصالا هضاث لل يمال ذودنالا ب هش ذلة يئيف تونا يعل عزب لعن عشابع راج
 عظاذابيلانضنا ل نإ. تبل عمت ادبح د از عر طفل ياللا زعزان سيق خزعد از عي فتملا بيد فلا زبهشلث
 2 زلزل انا ن انيعلا رتل اكلك ناجل اوم ائزبتل قي !١ كروز مان ذكماكذتل اننراثل ارم

 عل اوت خه لجل مارب ازم عتيصالا ذابت ءاول نعل ارت شل
 المال جد ناك لب الزمن جدت اذإربلا ا م مو قيذلازبا نيد | ص

 قا 6 دطاب الطسصالا م. نيزاكلامكئلذ ةشالزن اا( عارم ع مءارءازذب

 نيالا دياز وضنانئا متل ةناكاعلا : مويس لب ا
 الف تا ضيخ اني نست نشل اعلاف ب تطل تكذب لافضل اة كبعشْعِم جف كلل نسل
 ضل زمرلول اًنالل نزيل اضل اولكر تن انتارتيلاةناكام شل رسل املك كذنمتل !اتلث اينض اختل ان اكزل

 انصب زم وكلها هز < مل هشد اربع دال ةفر طال اوجد از عتب زمني ةيجزعرج نبت يب كلا
 داتا ةراعزازع فعن علطمزعزسؤبن عكاز لك كيب أءلاشلئ جلا مزتلااكناههض لان 5
 السامع كاسل لولو: كل ذرّشر اكعد انطسْضي أطال دتفر اه اوم دان تلف ةلشامل |
 حالو زمدايسلرزين [كرس تهد ةاكترتي اف ننس اسررج نعد زمزم
 تك طع رمال, جاو يطال دن "هنااا

 م كلت رشاببعاب اكلاسل هل اجنينائلث نعل ا .نباتم ىي نعزشنلا صن بيدتع ١
 زارع كاطانشاج خلط دالي 2 ظ

 رلماكتتتلا| 1 2

 | مك 1 2 يا كمت دس 0 / مالم م ْ
 هللابط و زعر اق ضروب نع بفعل إ منعا مما زيةهجزع نت اازبةيعزعتع ابي اا 0 0 ١

 0 رف هيب داو بانل ا 1 0 1

1, 2-0 

 8 افران اكناجنَتلا اخلنَبل خيرات افشل ان اكناد شد ذيل تضر اًيلارخاملازاكئاعت اعمال | حو نر(
 : 'غ اهدا ريت ب يدأ"

 بيل حفللواطورواذ ؟كيرك رز كا جزجت لن ل ةناكم عطش ذهن ةناعؤتن نري ت اهم ا
 ْ 00 ءاتلعتانيازوه نزع غهزانتسا: يي زعزإ زاكي قرع تل ا ل

 | هلة درع ناس زعتو نب مههارجعزعلا تهب جف ايهَضلاك ادخار وجرب يب اليلكتبتلاءلؤ لس ؤح 5 00 35 9

 | 9بتمدقسكد متل هل اهلج اهؤكاضلنانانيزرغ تنام يا فار ؤر لت عدشا اتعيطع ل1 : .

 | نيوميشمات ارعراتلا بمب عاج تا زعت عع انعزع اه اهمواشن]ذإز سس دعا طخ وراج ولو 0
 ا ادب اطر هني سوو و رتل تجزع نعفاطلا ١"

 ًاوطأ ءاَسْناهكَسْما ءاتن الع ئتبال نبنس شافو اهبزخدزاكر اقر بلع ننال ف اهيعل طي و انكم زانت ةنيتس

 كافاط اضاف اي عنودزيراج جوز: خكزعنلاسلاة لتبلغ ادع هاجر عقلا دان يودي بانا كيب

 رسل ملص لا وررلا نع



 ةدقل لوي

 الاواني جدت نانايبع زجاج
 زالة البكا

 : دس

 يا نبضف !هلءا إتيان نم قل مادنض يب اهلذع هلض ككل كضيف ايس!« ىيرخال هداف اف مايل
 0 :ناضطن اهرب ث راج نا خا دّسضف الحر غيل فزت لعد اّصلازلكلارداغ فت يب
 داب مانمنعهتنا ببي أكلاجد نال يلام تارا اواني
 يان كتتاؤطتناكاةعطن ذاهب لقرباش هل ناين فين اهب تي يض مجول نلغل نر تعب
 معو تيل خلسا اكاكناكامملا اهطمتجم اهمحت لن افرشنس ابهر ظن [منشم اينتطناكدنو تللذل اهتعامط
 فر نالكمل جم ةىلت إل هش ادع زعل جبن نعمل تن يوب اخيط عائد اهحياجمل زب هتلئا/هراض
 داسضل اهب هللا مزعالاهشمطلا ايلا عج نافرنساه زر لاذ امم شتم اهتم ناكورن مالا! سوني
 لانريد جبل بس حر عمل بزب ماش ز عمل تسلا س بيكا ضال اي اهجتزن هس
 1 تلا سن اظّيعااًكالافةلضاعرت أ اعدت مظل ةرل إلا نبل مك 3 مت 2 ب .«ءلمأاعإ ةوذ 7 اتمارضم

 رق ملبس الون انتل وْل مان احدنا زعل هس كيب عسا أكلم الخل كك
 اممم جوتن ضلاَودَنلا 31 وداع شاص الوصل ةراثوربتلارا اذان لَسَدلاَ
 0 -نل عنب وال بما ضف اذ تر لع ش ادعو !رعندانشنالاب بير أك محا:

 داسلا بيني: عاعاك تع هقلاز ضر حز ءابلعر (نيؤكتسا!ءاذدة يي ربتل ادلثك بن اذافزلماك
 طا ماتا اواو نبزلا إل رن اضغل رتب لسش اجا زراعيوخاع
 نعراهتنيئوطازع دلما ب ضئضنور :ئراند اهنذاّنؤْضْخيلَو وحاز (نربن انكزشلت اهب اان خْضخاَكدَّوْسْمانن

 2قانمرنشس اهيضيطقلاددةونساذانانزطلل اد ادافع ال اصنع ا
 ارحل جبرضج نعدلاخنيإ زعل - بيك هتف نيبو كف راد اهزضن حارا اندزشلئاهنجف
 اِلَعلافغنبنبالهساومش طخ انام ءاط م اخلاحا هربا يصن مام خب لجن انلخل ل تولع
 يانغ ند حرب انيك عملا باةمزعز بت متجه نعنتحازبزييزعي تملا بيب لاك

 ملص
 طقفرطم ا [يمدزبتلااعل ذاب دبنبالف ذخرا ءرتش ا سمنم ذراخ أذ بل عتضف مايا خيل ترب لع
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 0 :+ مزز بل تل ارج +لسبج داع امدئينجدل ان اهساوؤلع هاما لع شعل
 انشا دفئا اؤب اف ا هضتش نأ تب يل لم اكذبتلنمفخا ينشد ْ

 0 ازعل قع ازعتعأك يامال نال فن تياثلا
 نوتلث نانا هذا ساتلاضج ناشد اكمل ضر إ ترا كج 0 !تزعمل السني
 مي افمديتتملا انتمنؤرشعوربن جومانا غافلا فض انساب دمه منعزل ضانس زو شعوب ذرات انت

 00 هن انماط وحاومو اتقسصْسص
 ظ 0 0 انتكاهبتف انس

 | ار دالف انسزر عون 7 1

 أ ةلؤرتيل مج ع اما يسر كاكا رتل اهيا كد دز لعن بنسؤلا

 انا شلل :

01 

 ١ طفلا طوباس يي لبغنلا» #1 نا

: 2112-2 
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 ل عالما

 ءارصل اسل ري اور

 غ0

 كرو د لاص لوب
 م مل ١ رم للا نمعلا

0 

 اوررتير اكتم

 ارك لوقف 5



 ول كال
 قطبا هزبالازميل ذهن تناك اماناتل انانلطض عال اطغل ةزطخ0 عل عباكو ءاندجو انكهو لرب دالخصخن
 ل4 دالعر جمل نيس ؤللإم ا اهّمْهساتلا نيون ادكوما هج[ انف مالت كنب ةحالذ الاذن خلا

 قل نرولالخ مهبل اذغلاةفوالباموانبتل انمي مئاجبل اله زم انلكر مج اراد دضمككل
 نانشاانيهنلذ الا شع لزف قرد د اهبجي ]كا بسجل الازم ذام آت بدق مث نمتدذخاب اناكمتمابقلا ةنفنا

 قرنا ماسلا العميل اانننال اة تال حنو مضض هي اهناكير كلو! قل اخ امث طف نر املا
 امناتلل ذنوكب راند نونسخسهن نو كاذامئدافملازمرتس كر بدزر يد اطم ةزشعاشاو فز خام نشعؤعتس انتم شع
 نوكباانب هّئوش عقر نش دافملانبدنعننملالعسهن  رسكاذ| حادا زم ت]كب دورا دذ اهسو يبد فئايلظةرانبم
 دانانم اهاكاتتس الل نسف اذاكر ضفلا هي ى كلينر بدالفداذ اطعم بدال ةرصطن ارانب دنقل اسر انيدذ يناسالذ
 نعلم انى. هشلثاهنضاهمتجزع ةوضنم للا دببصا ذاق اه د الف نتمنؤ ضعت ناعم نيون ملا افلاام

 :اأكرقدط اهتنخرتلكو ءاؤساخلاكناتسالا) ةرتئ بلع اربع دز عزان نب شادنعزعمإلازقدخا بيب

 اي امانغم انكن تبذلونه أ[ ءاوسزبتلا ةئهل اذن خس الازجدلا يل ف نعامنعنامعبزع زبلا بسيد
 و ةزمجولا يع شد ةلبواتلاانله ذيب كو مرد ذات اهندجاولكبدوزبتل ذرب وانما ا ام اطثد مدافن
 احلم انام ءاؤس هلاتسال بدت فن نافال تيل اكذب اذد اب فنا يجانكت نتبنالاالااجمدم

 يع ملتلا يعن بيب زعتع أك مندا ءاتناداي اب اكتمل القل ونع انج ثواقتلانا تاؤَصلا مْ وسلا | نص
 ظ وخال دوناك عيلة ره دلتا علا وزعا دعو زف نس ايهظنن نمار تسلا -ريدعشابضاعنانتنب | .
 | ةلظبضفللم اذاكلاه تبل شارعي نع باطما عنان ار عوبعو ع2 يلعن عدا بيب نعت اكا بموت اع

 | ٌبيبزعاتملا اك: كماكل ليتل كتل ول لعاتمتنسالاذ دع كببزبتلا اهني جننت انقونااذالونيرلتلا
 قفونلا ٌبيبتس ]ك1 ابل عيب ناجي شل سمو فير هوا ءائلَعتال اة ترب لعد ادنع ل زعد شن له
 | هنجوفلامالضالنا نيب ربيت لاذامّصل اررسو ضر تبل ين نال نار تةلع هئااربعو يع ئكتلا نع
 نازعلا ست انع جن دهن ع بسلا ب تعقل زعب وجرب ٌتييزغتالضال اًعندا انج نتئاكدض غتتتنو

2) 
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 لبعد ازع وكتلاز جف علا ثيرتلازبد رو لال اتناذبد ةيل هل تزال اربع جا زعدال عزعد شر هزعزإكب اص
 لحام يرجرتخو خا تلث غزل كوم غن ل هدجا و ناننالل عش اناؤكّص نول بمال اذل اه مئلَع

 نلافر تتابع ارنعب ازع ةزخ دايز عبي ظزعلاض نا بيد زمانا ا سمنم دفن طل بقنا نبيذ قنلا |ًاذص
 طنا اكزاك هان ماده نن اكراهرنانرؤربانهتاكرازبتلإ شعم ضد وهَو اطانفعاتانهانةالبالازمر تشن تسلا
 اب الان رعب بتل نع عيمالا فوزه ازم نش سل اذه انامل ابا نلبانساكياق انضمت اكاد

 نلت مبا طاو يدل مباطاز ير تناك ابانلاس لاف دن[ انعشوسنن دابر تعول العنب سه عدلا
 ٍنرَبلإ) عيانوإةعزتلا اًيلعن_. ىلا هفلتلا كحاب ةلافغل نرد اهنوش عزم صطنو عباءات ماهمةاناطج انا ١
 لكتمهت د غل بلبترل عباس ام عيص|لكف ل يدالفرعضنؤ اذانانعن يللا عيالها شع دطبدالؤصفتؤاداناط |

 نتلظه اذا شع مسالا هل هر تزن ر لعد ادع جزع: دخلا بمب أك اطياب هزم دنا لعومجز لش رمزاكان | الط
 - ءاوس دلافغن اننلال ازعل سول افرعنناذ هن تل 2 نم ءاؤسامباط الازعذل سولاف كاتس اهلضإنم

 10م ول صام راح را ا ظ
 نارةيرحاذمبانؤف ةدعلعجحاؤلاة متدافملاز ]كو االاؤ ب وتشلازجور تنطر ةباكرباذر بان ثاب ١.١

 رجلا بدرع اك كلش ا اهل انين عظم اذا)بالازوشع عّبصألا ةيل نر تيا لع هدارع عازع ةراظ جتك, الص

 .؟ةنهوا ذب وشم بمالك ملا فءاط نبال كب بانل انو ترجل ادت نعاني دبع تعول ع
 75 0 2 7-2 مم 3 ِِ د هر ءس 2 ١

 دنا تزيل عش اربع انلاَيلا فراس يل فل انعبانيزت | تعباشلا بيرد بزعل تي نعمك !
 خي ب سلا



 0 !باثماذلشماذا او ادن واس ل نست ييتوش
 مدل 2 نيو وشابش ممتنع تايغ عزاز جنب خّلب يعيخ

 بؤ ا افازعظلا ه0
 ل نازحيجدش اه درعوؤكسلا بيبان ة نتن سه ض لبا يحتاج اند شعادساف دوس جحا
 دان مانع الا الا عاما اسللث طع تلج عيص الازم لّصْفم ]كو ضفدن اك تابع

00 
 3 در !يييزبتلاو ءاؤس مل اضربَتلا ]ضرس |

 ار خ تلا بل هوتيل هش ادبع دانتي ان 0 ميسم سي وول

 هامل اج سب لبالا وش ع ص الا ءاوساطان داداط انضم

 هب نفسك جالا انلرلل تاير حاغم
 شعج ل فنانا لثزَموُم اإل اكول ستاتي نقال ل فلا

 "يتلا ضو جادخأ ”ةضونلاو تك رئيت :ءايل يضئ أجب يماثل !فكلب الازم اع ضخ اويل الازم
 سلو وكلف ال اذ تاء كنس ل! ماهضف ل ب ال2 هش اربع رعد انسالاب بمد أك لب الازمزجتزا

 ٌبيبزع بانا م يسم
 لتِجالَعش دنع دلع اًمَحِس ناعم اتإَخنمسلاَو بسير ماظل تيا لم سوة ناعيا
 :قاازةنباصلا يردن كلب الز عرش طض ول اذكزبتلا نلت ند جلا كرّتل ا هلت اننولاطف وثم ملاتنالزع
 [ فو تل موماملاة بالازم شلت ةكضابلا لب الازم يذق اذكب الازمرتخطخوملا ل اثر يزيل هلا دع هلع
 سلك الازم

 يحس دير يعل بن ماتلازهنض وسلا

 نسج انع نعجز علي مسافل عزب سيد بلازما لتزكض الاد نر تا اعمار يعج اعنا

 لل ظبيافمربنمؤشع ل لا مب معوض ف هواطق دا قلب الازهر تخول يل نا تيل عادت

 "؟رجابعش 0 ل

 نر

1| -» 0-00 

 ذي

 دا: غاطناخل 0 عا اك زنا كدر جلع !ةيملعر َساَلوُسَرَّنا

 َتلثل ات ءادنأت روس نبعل لو ناذاف ثاحرلل ماذا اكتانرصلانا اياز مماذاورّتِلعرشْ ع فرببرشت 6

 ل ل شعرتخ الشنملاوو
 ناش نومه وزع دال او اج مائل اف جشع يشم 1

 ةرخ ل رع ضرر طزعئ اع تبا ٌبيبدلب الازوتنخول اذ قل بالازم عيئا لان ميزا اوبل الارمشلت

 ا ل

 د ب رمْضالا لج صنشاعب يح !ؤرمان ضم - ترحل ا نموا ”ةلمانط نياحة بتو

 تس ناؤكتلا يعظ قلانع خا هته انقلمزع

 00 انانجتن ارب الا زمرتخ نضل ) نرتب لعمار ع ازعل ضف(: اجا ةتوتهعضوع
 كلثوماملاوريزل اةلثدنب اهلا شع تخل طن وتل انا اطخناكاذا اًصانْضْؤاسدن انت اكاذاصاضصواغْس

 كيش د دك 3 00 اجورتلا

 ا 00

 200 ١ 2 : نارا يف



 ا ا وجزاه ل : 4 9 رد يدع لذ ردد 0ك[ 0 نور ل طال اال ىلا لا رعز ول نيرا" يل لل

 نوكتبا رتل ب يشف ةيداباهزتحا سدت يب تظاجاذاطادق امد هرج هرقتع نعت
 | نوهازعتع ءاؤهساتلا رجول اذ رطغوللاذا لس ورلار يلع ص شالو كل ذل تيل دع هداج ع هلازع 0 ع

 | ل انفرمتولا خه اكرنازلا نطق وقرا ربت ال خش اد بعدا زعل اهله تحل ازعداتسلا تيّربد - 22
 | تيارا ذم اكرتج اذ ساد زجاونبل ثارت مجول اراك تلا ءاوسسارنل ارجتول اذ جاضبلا رضوا 0

 ال امالف وره زر تزن الع نإ ؤلام دال نر تييرلقش ادع داغر ؤخانغدرت ريع بازعل | ني جنن هي
 | .ةباتعلغأك عيمالاربودتعنلغ بنقل ناو كيب شذا لوزا بزلاذايصالادبه شع مظنلا عضولاذا | ١ نر <
 | هللالدعج از عج جاز عطلط نمش ادع ن صفح نم ز عيا هت هئبازعراطتملا بيير هيلز عرباططاضتزع 0

 ا دالخ ولايه نلازمانسوهل ازين فرب كشفنناغاذاصوف انج لج ةطضومل مو خشية ل ترللع | جر <
 | نينلادنؤلعربتلاعئضمتولاةكاكاذااهضو مند ذات ولان ود غااضفايعتاؤو اهرشنلابه شلون | اع ب حسك

 | جنب غلاهوزبتل اهلنا ااذو انينب انج يد تؤ لسلة نف دف كالقوزبت لاهل نومامان أ |[:
 | انفال طنز جد نّوانمش (ةينب انجن وجلاء صيزلو دنغن كاهل الان شعن خالط ل اذت غانّيلا جر قب
 |ةهلاضرخا ع م طضومامَر عتبي ز عر تيب لع اربع انلاّسلاذ عرذزعنبندنت ال مزعدإتلا كيبريب ْ 0

 كولن اير تتعت مضي لعل اذ ضةماَوَبع جيلي ةىلتزمإل ع ادبع از عزي جزع جوت ا بيد اهب
 أ داذسلا يب اكوا اهداناكانااهببنذ همم ذل ؤرخاشد حم |[ كبيرا ؛ دل ثم دداطتالدجملا ل
 :ةقااطاللاحاجوجلكربتسلااحازجلاخراتت ةلقزع نانبهنت معتز ظولازع ةياطتت هات || 2سم و دبع

 نلت مز عنا |نصراطتسلا بيب انزع جزع شما ؤ ملط نفدب مهام لنمجي تع انهت [ثسبد
 مو :سراغا قت الدان امس فى تادلة أميال تح اناا زمئتف ضخب لونج هناك الع ٍ كس 0-5
 ظ نقلهم دان م. طططن وقل عمم ديار نس ابل ماهم ملال :ض طلاع نماقل م متلاهزج ةعشرض أ 5 2

 | ةطغ وقل لضم ارم طولا غلا المنعم لن انقتداك ممل خاب دار قو ذات موكل او غلب /
 كوَوماًناَقرنمال ا تا طلَحلا عوازم ماظل الن لوم نما مقل هنط خلل يهوز تامل لخملا عون | ١ 0 3 تم

 دة مطالاناخازج بص اقن يش إّيلاربد ام كد امس غامترل اذ فرع تلا صو نقال م غافلا ءاغلشمنلا 1 0 70(
 هانت كمال ازا منع [قوط بس | نانةدرانشاةاتناخابا فاحت | | من ١ ا
 هلم رءلبد ةلانعازلتلكشادبحدززعرإاننب نابل زعيما و سئازعمز سلا بيدتمابتدج عت | ,٠ راك". رج 0

 قلل لالا فلكل نال بلعد نومه اف دنت: وز نع مددت لف منا لمدن | 9 ١ 0 ١

 م رمال هيلع ةرجان ا

 دا 7 م00 8 : - هم . كودءاف وها وريث

 تلا ماعاظطل طنا ماظ نب امن لعرامإ ثقيل ةرهش از اكان نمد اناا كلكدعن ذأ
 ثعبان عمات ريكا ز,ىتيرب اعط اربع ب اجط خب لل طماطلخإ كم !خئاغلاناكواد تتعجب #1 ْ
 ايلات كس عيِبَص ذرناعااف ظبي يي نذااجيلشت زجل هر تربع شارع از عيال نينا نعجم | ١ ل ١7 يذ

 شاة فش عمم عننا زاك خالف عمم تباجانل عملا اف هيشفا اعز اذ لمده اجد توزيقرتش نر
 لتر عدسلاز عازل أك.بارلانلسءانعاؤتمل ةزبتلالضااهدج ميشال لنربتل طبعا | ١

 | دعاةلعتافنذاذ نجلة تل عشار تعا عسس نعل ةنج ابشن انباقول دبع عملتلا كب ١ ايما"
 |ممطلاطةمجعلا نع اه فزت غو ايتشاتسبهضؤفلاقشلاةلاذ ابشن ايم صئنس ذا ١ | ثا 1س < . ١ . ١ .ءي» 1 هع < د - ه« أورد وزوزكو 0 .٠ ١

 أكان اة دكئاط دان دام كلا اعمل ناو ال ذا اخت ا دل لع مخاد ان أ ا :

 رار حمم را در اب سدح سو ا يا
 ضن ابترعيذخؤ ا داك ديلا عجم سف مت تيبنحك مقدسمؤ لعداؤساناك أير ال * ل07 د
 اىعالاريشور لخلل دداطغ ملاذ نرصنرا لجأ ءاناكراذ جب امواج ماكس مت وتلا نع جاب | 10 20

 | 7#أ727| 7/71! /71__-_--_--_---جو
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 الطن انباء لق نتي اجري يستولي ج نجل جما ظخن روزا يشم تك

 دادنبج ناو جوبر شنت طعن ذاو ءجحاد فد نازبال تبت انعس الاطر ذمملاو يجمل
 ابان !كاجر!'ئعبابكم اناني ازيَملإَء ضل اذالط اذ تسل علا

 ةنوفدججس لنقوم هونت تيطضام# اًيجال هاو لاح

 -| (ملعتمانان وزطناملل طم مت لضبل عضو وم اهدا ط زر ل اج ٍطْس يب تا وص ضِجسس صنم مبعف انص ليتل رع

 | تاخسانمل اكل ساش 00 تان طبون ض منح اهروضس لاذ هناججز ا عنجعم هلا ذإؤخانمضعوطعبب

 2 ةلبعلإ عضو 0 ع ل همي

 دس نالازعرلا طفزعن تحل بيدا دب اطار عد نع تيعأككن يسلب حتما سا ةكل ذلشما
 هج انكار ء مافاو يضل :تج دلير ريان نوفا انزمانصكل ع نعن

 ٍلجا صو باطلا بعدي صعّدلاةناكملا كلذ لع لع بتخاذا حل عا يتافاز قلب

 نيتهزعبازعاع سب اه كلؤعشر الا طعاف ينباع دلع نخر تزول :ةمو ظن وصد

 | داو ردو تو وبل ل نان اندم

 : الظن بد شلثلظ ىدتنإ كل عمشاس اولّصبسّولإمال اظن انج دشن تماما اًيش طنب

0 
 ا
ٍ 

 (كرشسار اال اهلون اكن اكناف نإ يانم انجين هرجع مندا اان اقالاظطدامر ارت يع

 ائيفب اند از اكراوسبجرمتغيجشلل ايم اًبذاكن اكراؤرتمتثل نيب اهدنا زرنتعد هاطّدا امام اكمِننحشسم 0

 ' ٌفَسصرْشْنِدَّوس اعرلاجخن اتت هرج عّرلا حزحن اذ بال اين انيك ضيم افتاشل وف ءاطتا اما اكنينحونشما

 | داَنلَعِحْرَ ابْورَمِلاعد انرتيلل كن بنمو مار عاعضم اه ذك يرجي جزل تلعن تجئب الن ضب |
 م | ترس لعن نموالمادخعل نرتب لعزنج د ازعربخجتم ليد زعم ةز تاركا ب فثيضظاغلاف

 0 نيباعج عمت وصيو نواه جبال حصل بع وت وو اج تم زنماظرضت لغو نان عكحا ني صاْعد ْ

 ْ | عند انج شدبانةويي لسنا بي نرييدل ةانجيعت فزت اؤ نط تيما وما !
 ١ ام انتل اماخجت مدن ليي وطب الد اه نينيعلاز

 0 احلا اييزعش بنزع زن سيرا دنا خولة انزاتشلفل ةزبتياطم
 2 1 .انعطتيرالطش اربع

 عع رع سارع داع ئكتاارعيز لا طزعرب تما جدوبيز فنا مايد ءالغ نتن زمصضنما

 - كلعرنم ياكدنوةلوت لوتس ناعم ةيجنعينع ابيب ةعمئبةنبعرلاطنالل انجوإَع

 فم رمْضالْسٍرَيرمْعر ةلونن ابدا عش ادبعو لنلفل ان ذعار زعيفعتت عالم زعلجمس ا يقنع

 تا سنااز جالا 21م ورجل يي ستات الافناطاشل ا نتكو لفن اطاشنابل ان كلذ عشبي ا

 ١ ثبت عدنباجلع أك تالذأتنجنحو غي خه شه نيب اجو ظن دال نت 41 اتخرعاشلا
 | تهنان انجزت شاك ِذلْخَرَ ملعب ؤل انبات ملح مش اربع هلزعري اخي نايل جزعز ار نع جاشل از عرملا ا

 ادني زعن انسيزبدطادثعيزع شتم نبا نعيتبازجلغ|ك نم مصل اه دجاج ةاكنانيدجلع
 تجدنا تورد يوصفا اههتلاخزحبب زوجت لاف ناني باساب يذل تراتيل
 | نلت زءيلع شارع ل زعنانس قس اربع علمت دان عنمج ل  ّجمب اًهوحن و دعو شن مورنل اهلقناكأ

 ذاك ومنو طع نال انا نمر تيل اهدعولإراتن نان وبلا يدا فاز الخباز عاش
 م ةطوتلانهومتلعد نوعين انزال جلاهض اذان نط تلم 2 م ا ازال

 انص| دعاط عن عرزز عرج ار عوبسا بيدك خزءصاشتفإ بتل ادا

 ب

 ا



 رار حا ارا ا نق الا 2 3
 3 30 1 , راك 1 يلا

 039 ١ 0 0 تك

 م اساعد ممم يشد ا انيق 5
 ْ الكت تفنن تيا لكي ف جلا ذو ءني] مضل هيو الكس جندي 2

 الا اورج نبت بببكلد و ا زروال وسو دعوا غال دباب .ظ

 [ءاقضببوصافرن دلوع مططضزيرن الجير كلخل انت زب عرش ادع دياز ودع ان. نعناع عيش ازَع
 ايبهارهلا تجعل نعمك د دووسر حك فما عطنا ضب نمفب
 |ؤشعو[نلاو عش ءآطل اوربا ءاخلاونجتس عر اوس و اؤل او نس[ ارئجيدال امل اوزشلنمت تيما

 | 9 دالاه تونا ءاقل اكول ادهن اَوَنْوَن خول اَكَتوجزهبلاعَونث مالا و نع اكل
 أي دما زدات شهب لاو اثنان وناسه ظ

 لطم 6كم ناز مالك مكوك ن ابن هنو ءزبتلا) بصعن عل انهزم ةئاط نين عئلاف

 الزود أناس كدا ناك اجا ايسااوظ راني لع كلذ

 / ارناونادنقفلالجرشالاناكول و ذاهزل ازموبعرنباذر ذي وكت الصف اعالج نم ءزجن لك ]خوش و الشم
 0 و ولا

 - وم يحس دو جام اناطّضانادضادغت

 ّ ديو

 1مل ادازل زبن مارتينا تسبب تزل ةمشارَبع رع ف

 جل "شم ازا كلل ذكدانبد نامت نزال يبين اكان اذ ءازجادسنخ 1+ اًبحنوكيز العنا ذمزجوراند

 ينك يجن اطعم ايضاح دلال ناداض قا عال موال

 11 دال يبل رش د

 ناكل طكاذفاًمانتدنبن ام ةاجلاس اخرجي اظل نادت ةانخارساخازشلث ئعضنللو اراب نسر اذاملا
 0 هيي اكثيدر 5 0 افيلماكرانيد هام

 الحاجاع ما تببإل عع اكمباذ تائؤمش (ءاتنا الوكت مدحه اس اشرت انام جي رار ايدذام
 تجانس طْطْسااَ اني 2 يي جوجو باري بزعل ظازل اشغل اظانل |

 يار مانض ظغعر ازاي انعفزب :.الار اخ الا ضب مر ظ لير ان هيغل !:ل ماكل نضل ]فض ويل اجلب

 / 1ع راكْ اذ تاب ةناءامأدت دوا وربنا وفا اةرضنبنالا ياط ين ازلْس م اذدت
 ربدمرقال اؤاطنعر ااذا انربتلاث اكدر وضانمت ابحت اذا اءلَعَنْجس اير امزجي وذ ل اركبعت
 طاش زسركتمداكس نانا كيال ياكم لالا امن ضان

 7 0 ناتيفا تلو اراب نور شع فطن تخءازج انت نين ابعل هرتلا ١
 اكافدعوارانعغلانبر يكرم أتنا اذاغداسح 1 ا اًمابد
 نازله شامان ككادج ها هتان راسا خا 5
 د نفعتب م! مزع جبته د رعب فازب ةيجزعت ثب ًاكالياكاهسمْونالازب هنوضتوركرل ازيد فض
 انج وتس عضل ووادي دوس ادغللاة ماكان د دوش عرفطتلاذ جز تجلعش ارجع بعد نعال يلط

 ا

 1 117 ماعم ا دما حسا ا

6 

 و
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 :ن نول ثماهَصف اد هو :لماكزينلام

 0 2 ب 1 را
 وعرب جاو تك كمان جب متل انهم كفل عع ادام تخل !ءفلَسل اال اص انج كاف خفل ع د رعب صن
 ري ؤع اجه ءازج ينعش عجلان شل هل وز ضلإاغصا طن نتضوغ امج نيرا فلنا رع
 :ةزاقكلنكراكاذافّر سندباد انعاش اند عام
 َ نتانيا اب ازبدبس نعي نعبلا نت شادن عز عدلات لص سب أكماكبسلا
 اي انتم اذهل اناس هرشع لع راف فظناكرال افض ايم اهطبى انجن ل رباكم اح ةلضارضلم د
 اينلفائاب نعت و باش انامَوَِْعيَز ارم فلس اذ جريل از تضواذا تا
 0 لف اًماَبدَّنسنَعْت اد معضم هو ثيطزاول اذاعي نار نهد طنش اذ جلا تسفواذا لاهل اظف
 3س هلع انتع هجوتشم حر اَكُز نامه ثَرْسِعَمذ امنه درفشاف لاو نضّواذا خلا جلا ظظطغضلا
 يقبل هير باسل نكي مالا خلاط ق طوعا اذن الماك نغم قرم خل
 10 نا وام نتلا ماما يجن !.الضا خلونا م 0
 قلعت : كرب نميز ا طحن إل قد | لااحنفكمعدمطنم رمالعّذاناكام
 8 اب نال عدناك ناار فطن لح لا رجل جلاس نال فخ هلع هر عنانسزب
 نعافَصل اع ضمل از ازعمببع ل هينعم ا ببد ٌبيريبتل ضاعن دنونيض هشمشن ةناقانانم
 اب اكتلفل ذايب قلازب زهر عساي لينا خا جنونفعتب .مزونفعزب حالم | كر عزجمسانبتعزعشارتلا
 اف ني يرظمزاة دلل فان نير شع اننا ايمدفطت شع لعمال حوا ناو عن 2
 امو هورش غل نشل يظزاخ نخل نارا رؤ شعت .دزدورش عوج ال اذن ا
 ِءالَجدراطاذاف دل بش ْزحكلذ تجف نتهللَعداز اطَو تورو قاَنانب جنون عورن امغل ان عين خنلخ
 | رتونعلاةلج از نعام عنو وي بنحل ةلبشس باز خاةزيشبوبادلل انف بيبو رانب دنت اهينبف
 000 لاو : ضخم عون طل ناخ ل خل اةنباندلإب يخي تلم لع! !ديعجءاعرشوب ظ

 رتناكانورلول اكلزغ ا مزمن اكأمنال "رتل ال الع الف وس اهدناكراَداَنابدن وعنا اهنمت

 0 ا زمذ ول نش اهِهتاط فلل اذا بالا نوجا تللذ
 نشل كح ا ا ا وا سا
 م جيا جي ئيراشيرا ردد اذن اؤنان دمج نعيش ,ثاد تف تب لغسل ئئردتب اهلوا كانك ظ عل انخل نام اع

 0 راذاخنلةتللنكل نعل اد كاذاكلنكو تلخل اذزيجالا
 تب نط خا اك الان كتلة نورا رت ياعم اوان زجل اهواي: لازم نجنبطعنر عيلم سب كب تلابجون ضاطذو هول ب كانه هال نتف د شمم
 مااف لعئارزج ءازعن جيلا بعز ضوء عاق جم اًيؤمنعاتمل ارعيل دعنا رعرافضلا تب .]كهذخا يتلا نم ظننا

 م
 ُهِواَ ان ان ننوجّرانْئطنل اع 0 اًمونبَسْرادْملَعروكم اًموبْنَسُر انطوى م افلخ
 هرخا الح ءاناشناثلحرعمشدال هر اند فارين الم ا !نيكااذافار انجن و اعمعضللوَواًراَبدَنَوتسمفلعلا

 م
22> 
 ايف ةزعوااًيان زيميرا الجنان :تضمَرادْمَعاَِيجْر اك اول ئرباملا اهيل رب دال تاؤرصبل اه متل ان

1 



 ا ردو مو ل 0
 ؛نشعساربع إن عدجزالابِِب ربأورعبلاتل اه زش ولو 0 ع يح ول

 اي اان امضاؤجا دعت الفار بولا شإلَصش الور مضغل ذأ
 ينالوا 0007 هر هيصن دك ا احس
 ال كاس اسوس م ن1 عا وا
 ا 1 اع وك

| 

 هنت ا م واول دعمها البرت تيل ادن جاع ١
 ١ الخ مالو ]نس النرش لوكا امد اوس اوت ايئراضلال العكس ن1 تكرار عش تهمل ةلملا

 أم 0-5 ةنانلذا بلعكس اذ[ لب در يهون ع جيون بامان اطزرغبلسا
 ْ دجانشلاناهذ خا ضمدؤو عضم: طلع تن اكاذا ايوعن تبن ال الراحل نلم ين اوردل انيزعاج

 | ذات نفل جر ييزهبع د اننازعزتس ابكت اكلم مااا طرعان اكاذا اعبا هلو الا انه الوم

 أعجب اكربت فيلا فير ناندؤشجيسئكورنانح ذاج وك مرعلإ اب تنل عمشارجعت الك لغل اذ ةرازز نيد تبع

 تباتابدن نك وصغنن و بزل نرسل زعلان ارب تخلع شار بع د ازعر اعتب از عد تف | نع متبرع

 وي ةمااخ آو مضت ويزن زلال انا تيل عش اربعم رع ئكسل علوا

 ْ نيني يهننزع وسلا بيير عاج بان طقد اري عأكا خشم الانجيل تلم
 ران وش عنمهضي ل ناهض ا هوس ا يطب ثائنا كال اف ايطنف م .ةعل مج ]فزد ةريت ايا اق هسارتعيلا
 طك اتا ع ضعت اجيت دعبم تان اجشل اهنا ا

 ياللا حاب د جيف فلعا اًونيدؤملانبجف خس انإ جاع ١

 ل يونج لذا رلان باطما نتي زعل اهل بيج عد م تتسما :عبازغوع سرد أك اذه
 دنا عل زاك طوس ١١ الومن الفن ا'نئنمؤللما امال افغفاؤطن اذ

 انفرد لل ةنهاذط ف نلوم ناضل واششل نو.تس ورجل جاو شوش تنال اذخل ف

 خاج هكنضيلنعناكنافزعا تلاد دخلن م سي لاذع ةئخاذنموانكعاناؤل نضال !لئئالوجك ١
 داما ناكانلاإ دما امر: انو م ول )ون اه ذاعّييلللاوساز حك قي ن نجوهءازنه

 اا هله رن فرت ارجع 00
 ّبظ نجرب كانللا اسال اضربلا هدزمل افئيتمنم لن غتنعكِ ذه اَسشةلافغل نمره ايل اواًمفلاكلْضَم ١

 رشاد انهض نجف تتش يرانا طاش
 طل م شارب عا ارانبدثام عا نركض ل ًولاغف كلذ خل اغل افراد هامل بسد اجيد

 0 ا اح فاد 0

 ةلالعشافربلا يراود ين ةياب جانبا جمل اج تانلف حفلا جدام

 نو دعابب ينو مرن ليو هيلا ذل ئيش اراها: |ةيشانيمنش رول شبل تاء لع شادتع وبال افالم مسالا
 نشب وحج دعرط اويعؤب اهيججاج انتوا دقي تناللإ|ةزفل اليس 3 لس ةرتمبقادعاج
 | ةةيلمل ةديانربونتع ترض ةمزعتانام بينك اطيياانطمر تن اكا/ءيل ظنيت لوزل تم
 دحتستسلاا :لغهرم اجتم حاكم زف صنم ءّرسمش إن 1 ا

 . 2 0 ريق عبس هدمت 0
 ت2 حرب ل مخ هوس قمرا كر ب دلو 0 9

 7 1 0 2 مي ع 1
 -( م 3 ان
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 طه شداد مرمار مجم نلف سورلا لعمتلا صمت ]وسل 0 لنرعشلا نيش ل ابا يا

 لاش. نار تاذلجت + نينار :نكلوأل لاف رلم رن "انور تل خبل ضن نجا مج نؤكاط ركض
 ةفانهو سفن طن وماَئمخلا تان اذ زن ولااًمدلف ةرزرولل الم انه شدورننرو َيوراجب د ةامكللذد

 نيب ادور صرم لاو لراوبا ايلف نعام وتل اكثر ل تمل اكل رشد تواط نة مدس ]ثمالة د عفنمعصذو

 يع ارششق نط الم اف هييذرئاومسل اندميبب دوف انعم انو تفؤ ضجلاؤ رل تت فطار َداذاناةنلف
 ريلعمّتلا لصين اننبكتم] كاتم اًئيككمدجس دلعزةرّصوأ نع اضف ف نعشر اًمككءاط+ هنا كمهناكانا

 كلر اتاك ى فا كلان ضب فو اًضئَسال اككالمال ازلمتملا اي تم امن اهنا اكريعس

 ةاصاقنةزعنوخنا» اهافتولاةدانشالا نط يميز ا ذاعتملاةراؤّرل كرش ايدتتل اكن صن اكوزلشملا

 | تمم انابح ايدج للكس اربع ها زعابئرانا دلت لتي لقت تعااباسد 9

 كلدشات واو ءلَعَتبا لص سال وسَسلاخلاف كجم ان َعطعلْجَم خل اذرنانخل كلف كه اطل اذ

0 

 ظ
 ١ ده نانكمر لع شارو باقدحل انتل له قيلضت انج اكلذؤ نوكلاط دس تفر اهحرنم محاط انتم 2

 ١ كله يرضنجابج ال ةغل ا هلذ نكن اطرلض ا ندبؤشؤ ادني ساوعطف مدل ف[ ورث جوع هبا[ ضمشلا

 تن | نحت دلعي ا زبنسملا يور الشم نيكل اههقيؤرمل ايو سلخ زنا! ناظور عز سف نس

 -ي اذانتئاجدو 5 دممو هوراجد ذام مورل ا: ” مزاج اهظرمطغ ضر! ضطاذ| نجا دلاف عبس وم

 ليلعش اربع دإرعوبل عزان ل يعرعرحازعت# 000-20 ب عطا ْ

 1. هين ل فطيس دان يبدا أكل نكاد اف جرجا ضيع شالا
 ,ل» تجسس” | || ةلاطتياةذداّصل يسعد نبارداخ في ل تارمظجزمتشا نتا ثار حطم ةزإ تزل شارب
 ١ يا ناطع ونكتب لاهور تولعش طع الل ةراؤكمو رج ةباقن بي

 ٠١ اكلك ننكر زردبوم ولاد هج تكرمؤملاب ول تظن ارخاقا عن مالكلادتانعظت رج ولاهنت
 اكن اكن امناظإممجف او شم مدس دس ؤمل اذ زن عجول كيينعل انعم نهئبشم ذهئبتس لل اح ف نيوكم اًنابسّظل اقرت ناكرا

 نوبتعولز با بيدز نع نافزمزق نلف اًبصبخاد !ناك تلت ااتملال مذ نيك ماكنا بانتغالاف

 اينالاثنم نقي دز لابتي كتم مظع سك شوز عإ تلا بلع شارب عا اناا حمام |

 از عر وح تبا بيد اطرارشم الن تل ان هئيش تاطغلااذ اه او رنبتظعالا اونا ذل ملل العن س نقل اذ انباح

 اسم دمجرالزبنلاءبلعل اف دتملارداكمطن هن امدح ب

 م الب عباس عيفعت د هب محام دس ها
 هنوف بتل ناعيا ةرسات عظحد :تمددؤل نزلت ءمشاربعد اّرعر اعني إنك: :اجاريب تددجا

 اةيورتلال نفقد ابن مانا زراف راطج يي ابجشءظضناك شان اماتالافمشدا

 ا لال ضهر ناساف نوفل ازا نا قران نا لما
 عله رو أمافضاذ قاوم امن هرج انته ان الجاه
 1 ا ان ايراؤ لح ارعمشا اربع هازعرجل ازعشذ ابا عاتلثل اب 00

 اي نيا ارحل نقر )د ار ل اونا 4 8 0 2 . 2 35 و ع © 0 ىلا اي 2-00 000 0 2 5 0 - -__

 ل كك 5

 , ردو 0-6

 0 رس 0000 ٍ 5 0 4 5
 تر 0| | ملفت لكورضنل ابد وازغلاه لب كلذ زيد فاجرتملا 4ل اذ صنخ ) ىَبصا .راشام اكل افا لياكرشنلالبددبتلا |

 0 لافراد ثامتالذق ولام ننزل انس نينجا يدءنيهل ا بسوار عا تطرب دايو تلف

 < | مفزعة نوكن اال ام ىغبجا اةرنكا اهيهكتعاط كنف فات كنلع مؤون د الماز اني هؤباجا اطةنتسو تكتم |
 2 || ناس اثار طعاذا انهي دتراورنترجل هورانسد ام حورل اء اشنخ ناز اهطبنمططنو تانيضاذازبتجلا زب دل اذ
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 0 3 7 0 ١ ىلا : 000 ١ لا : 3 0 1

 ا نا ١ ا : 9 ١ : 0 لل 0

 ا كا 00 د 0 هل :
 لولا اوف ل دكت 20 . ِْ

 ع لاا اناا ا د ادت

 اضعن طار راب اول اظفذمرب المرنم ٍ ناك انف ةرماتاؤ رضا هزاز يقسم

 راسا حزم ان اذو+ هثعُرم]س ولان لع شاص مال ومَرا» هادم هزيل ما اناك نم

 اانم ا عوعت اضل اولا قعنقكت يان جزاع ادقلاز فان هزمح قد عزم دن وساقل ا اغلا عاد نيسان
 تبرع أكدوعتدإدب .'مررمل اذا ا|متظ اتا ا ب يحسم انننف امل نسخ

 مالا ايرؤججب بز عوق زعتمنلكزعو دوبل نيب كزع هال تتم
 ملطف اومعف باضطراب ليس اكان قسد .ىرلاورلع تبا صْسا لونك نمناكل انف اطعم |

 ًاتفانحاط ياهلا ش الون تلال صل اطزعهشبالك شالو. وول نال ين هو اطقم دبي
 |3اظتتجنم هالو اضواء نيف ناهض الا .راب أول أه داعيا طيس عيا

 || تاؤل امم! ديرياتلا ونجمة شو عت اقتلاذ عع شان ناب و عسسل
 ا ماعم وفلل! عدااذ انا ععتجلا ل عنب ا اواكلذرم لذ ااه دنالا وهل لعادل ال
 اان ب ي ونالت ”هدج لج نهتع يباع لالخ ملموتللز ماتا بلاخ اتناك

 /ةا.نئانتوسخ مه ضلجن مزلعجتا ايزل ؤةناكا ومزايا ولما اثَناَاٌولئناَواتّناد انعاءاشق

 |دكاعمن اقفل نمد الفنا كاز بتجدنل ضالئاعتا تول افا ثرل اندلعت
 |لكاففش ا هضلازعرإ تنال عم ارجع نان اميل اذ ةراعز كون ذازبا تيد نهع دان أك كون مقل لوبن
 لات اولاطت سود اجدع رش الصشإ ]هر اؤاف دول ل زعظ ذل! هدجو اضنالاز هات انج

 ةوتتزمهل افضاز زن جزمزاطه اشانل امهتسال وم راياؤل نيم مانعف مال ان ذوو فك عتلذ ةلثف اَساّلِعَم

 ْ ا و و

 تبالاف ةراثذلا:[-ة لاو رلَعْش السم مادو ظغاجقل|رمميج انو وبلا ومر فك ش الون اول انوا
 ءانبالتدلْجدل اسوي نش كاف اقاليم ددشبان انزيم ْساببع

 شا[ كب درت اطينين مالطا هاج إلك عوبا الاف هرافي نمل ازم نشف تكللذ فاضح

 اا ناكنكذم اكان ال فتلك ساوبعدازعنتم ااكراتنخ نم ه2 ب تصنع دج انا نغآل اهشبلا

 | ناش تيب أكرياتللا رضا اماقئنزإغاتن ميم يرماتلإ ا د مي
 ١ ماممف كحال لتبلغ شادجع جاع داعب جنبا تعدت يور بَج جان بكتب ع ناؤنتص تع
 هنينهتجيام عن نك بيعتدرظ انوش ١ ا للا

 شات قانونيا سا ذر تاع يبلع دنقلا اا [يبر هسمئجما مير الكت ع تان
 | نعتسعلازعيعاك غنبالعرنتلاث ان اكماكمادلل نروح خذا عضو ةناك اؤلثل وعمي

 0 ل

 1 ه5 دب ةيس دع مماو دوحر ع
 اةدافك وجو احا موك مل انلخ كش الو داباؤل ان دئيلا هلت بوكا 1َء بلاص شانوُسَتلاِق

 د م يحس ءادؤعلاةدهشنتلولننزتل !عاإ اماه نبكأؤل زنا

 ةةعبنكل اف ايمي اتنين اناء مج ساتالطا دل الن انااا ذخلا

 ثرعلَمزمااثإ رع تنم دَعس ار نانا نايل فر اخدت اناث يزعن اكشمتترادتع كر انلازهت اكتم اخن

 انعزع زينيزعمجا بيدنءةعاكا دنعزيؤكي عت ئىرتعندلات اسنان رهزتو خل هزت اج ان زنساهيد

 < < م < 0 ِ تير ا 1 يح تب

 6 - ل ت2" 10 --- يا 9 2



 مي ا ومس 2 يلو طنب ث نبا هايل تل كس اد جعوبا كلاذن ربدتمنب

 أ ةشادكوبلان تي ور اهيلع ش1 جول اناذلسارال انضم

 ا ضسعيلاجبر لع شاربعوب نمو دو ل اماماَك زخارف سواد

 | كافؤبخف اوس زمنفالؤا مداتطن الانجو لفض ملطعو موغلار اضرا دول ثقل نجح طموبتس باك سؤمكب

 | انتالاسل اننومن دومدعةالاطغال اول افون كل تكرل !هلع هتباوص تال افانّيحاطاٌولنم دولا اًنضنالا

 ْ تك يورلارجر ع مثبته هاد وخلاذاثحا مع نوم بطن ان اكان اف نوُمضسدويلاغل اثر هريرمل اما عماش تن

 | ملال عتب إصدار عنيف الطن شلل ان1َسورل زهد هد! نعونلا ديما وا اذا امرت نال افف دنع

 اني شارع زعرت و نعكيلانعِلَع سد ملازما لعلافم تلا ل من صيزلوأ ليو

 امين اناوغلخن امنع الش نو شعت شخ اضل اؤورجلاو لوم امال تلملع سار يعج ال اذلاذ

 دام امانا ئءاقن حازب ووتر اننا وس اوال سام

 نتفربع و برجا زعبويعتبا بمد را ماكحا يرن نس وبا لجين كلذنئدناكانو فزتتشم داب دنغلا حور زم
 ازئاغلالماء هلع ْساسنل نعتز دع هتاربعاب اكل اس ان 5ز هل بل ع اطل ضف مزعل اظن
 نع ةراننز عك ونوم تدريب ًنالذ نال: لهطل ألا لا الكامن! ن وضل لو ضلال ض العلا ةل وشل لضم
 | منَ دانشتن اهننلعاك رو نامت اغتلاضؤ مازدا ايظلنزلشاتسلا لج نال هر تيل عشاي

 [ اف مان انتس ملا مة سكن اكسر !!طدع هللا موب اتال اف تهمل هدادبع دان عنبترالا بيب

 عندج لكنا هان نارام يمانع تش دوش لق

 كلاما يال زت ا زعداتسلا ريب زعدخ ا بيمن عت - اكد علته يعش هللالمونلا تالق
 ا ا سور يك سس

 مح انمِلَعإرثيلف ءالابح امل وميز غاز ورب ءاظملا رح اصإ عار تبل ف رمل ان او دن خاوهتا

 الب دلال اتوا انما ناعم صادم ثيزعت عدا
 نت اناحاوعر لف داغ ل لوطملا ءاتلواهلئاغلاملاذلا مفرف اعلن! لعاورهشض اندهثشض مو دوم احل ااولالا

 فذ خو ول طئالفنالف عال هز يري دول ك عمهم لإ <رلا انئهَتاَق اع كج انملثف نان اطلادنع

 "12 الاله هيلئجلذ تفيد اوانسْن لونغ :[لاكاذاث '!!لنلع دج جانافعلاف

 قالا طع هز جنو ءولنغبلة لعمل اول ناو داذاناو لعكهتس ميم
 دمه كاذث اذاًمبمج موا اداذ اناس اَناسلف بتل اضّضر بلس يلا ءآبلو نإ مرورا ادع

 يح يسرب جم لج مد يهم 1

 0 !عدلع د تاير 2 - وو هير ديرمد ا

 0 از جل لعكس لازال اطل ولو امو قلاءانذ :لتضتل لفض سجل بعت |
 ايو روتين مشان انج عَراَورفاعل ]وظف حالم ئزباَرفاخال اح اصنعي تباع
 0س هل ةضناغإ عد أاذا ل 7 0000
 5 اكس بازعطإركبا نعول كيدز اًءبج بان عاتق هيعتباتعتمع "نلعلا
 هلا ظفلاغنلنانانل لَ اننه دل لن لعند ذل نضال ني ين عنب ادهن اتيلم هلبادبع

 "لشد وهنا فورم ةئلاج اواكنينلا ةالول]كلعنّس لس اننذإ فتنة لكلب ناكتاءال طفل اف شلنفما داك
 0 :قارضسا طرا لطفل نانط هلو انه اربعإ لاف حلاو اذ دضنل هر اخ لنظ لئن اًناننا
 3 هك كاس سلم ا!لزالع ارجع بان انتل نفي م اغلاذ
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 انْذٌوالوْشاَن و اناولاك

 ربادافش أ 3 ل اشانإ د 7

 مى. ه

 !١ دارعروهنثدواي اضم زعرتس عمنا ا اءاَروْنَم نسم انه اذَجي برالان ودام جو هرخاؤ َدازو دو كا راوبا

 1 ويسعل اهينيرحت ثيف داما ل ظيقن ا: داعرزرويارعظابوم

 دل ءاضم هتان الذا1كلوبناءاخغانط اقل ش نا لنه الن إ طرا لفو جز اه ذ لن ف اوزَمف اناظنتلا

 ا ا ام ١ ا

 لاف نال اذلهزعاتيت لس كنب طيرك رذجرلنطف نما | َالِحَتِدَحَو نضل هلز تاون سوال

 نيره و ضاذطالو زو كل اور دلل نلهؤ انط ام هايل تنتج لع مك الغل نإ تليد تلَع بلبس
 كاضانم تيل نم ضل لَجلكَس ذو خف فاكجَر نبإما حم تجو برشا دا نبا تابع لكل ف اذطم ك ءاج

 ٌتاواَصِلَح ماك : قرع ب | نيرا فدالاد كه ابل ةنكب شان مسحاوبا انا

 ؛ عنيف واضع )ياش عت 0 د را
 نهر زدت ا انتارعدبو انتعاؤتم بيب جانبي بانيتمزواس بي مفنا

 هالات انني فر طقعلا لفت يزعم يدعون مالا زر انبتع ٌبييلالفزبازعبتبازعلع بيدا
 راشد ملاوي زكا ات اع نعناع

 تي مزنائاظ تيأكر تزيل كش اجعل از" نط دنا ةبتيشل عبد ياا مينقم
 نيم تاكشحاخوو الطيار فدانا نسلم ابكت ءابغرساتلا بكر تيتلع
 000 اتسذنزخ غال مكة راحوا عوفالاف بريد تاز نيبال حيجدع
 نيج ه]بج رس زي[ وتس هزج]كل ءاطالاَ ضال ةرلشل اةرانشنالاوزبنجلاو حوترلا ةيلجحتو ءآو ارتست

 ينم نشاز م انيد ةاممبورلان نم اًنيْحن اكاذاف ءازجإ ذم اًئبنَجَت اجت ذلتن زير جةداندناما

 ةدملعللو رت انبدنرشعر تمل عزبْسوللام ا انفسنا تاز وعجم ا

 مدلج لثمف اًضوناذرخاذي انجطاذا آر انبدنجتس عضل مث لعل هيو : لمان ةير هذ اش اا ةماعلا دعاتاجدتبجز اند

 ٍاسلالعج ىانلهلثهف ان نططشافددمئرطاذاابدذ مانجا ةلمل]ئجاذااَو ابن اممظملا 0

 و5لارابدتلا|منض ايس اطنمضوتب اكبا وهو حاس اًورئلوم ارث د اذافكل لش لئلا نهج محلذ |
 يلتتاهافاكوككا 2 درجبا ديمو ادم انش

 ناطجازم» ازجانّشسكلذَو م كلج نم اكل ا ند :ال ان هطّصن قكرلانب هفّضصينافْضر ثيرف اهيل ؤ انام

 غضانإ انوؤ تعري ذب دزمة املا تخفت كلذ دزيملو هاللاننعل زنون عرفي لولا و مذ ضاع 0

 نعفاملا تمنعني حاجنبد ننكر اندذامئهورنبد رنج عر ئل طش طارح مام ةيلجواانبدهرشعاؤيج

 تولطفنوالكلاو عمت ارب ا فضنن وج زن ل جددتججلا ةرلتإ لج فاو ماك أ !اةلبجتلاحل الا
 م وو حمس بلا ةناشلاوعئاهنغنلا جازم
 : اًندنفلا وج ازوذب هنخلب امَِعَولَْر نرشع ردت ءاطضلإ هل نسج مل اظَع] جرش او ئانْملا اوريفلا

 ل اة نْوَصلاَلْشَملاَ مباع انتل ا شانشلاو طن هش زم اشف تالذ زمان اكانرضنمشم

 ل ندع ران نلبس زمالك« ءوضلاكدانبد فل انمنال ارانب دملارنمنل اؤرثيتل اف ءازجاءاشس هذه جنين او

 يا 00 را يلا سس نع

 فنتك تنال ذل | اذ د|تالعّر قراند نيشنالاك ران هنن الضونْسااذازامللاَو رادع! لاو

 ضد نساك ةيضا ::ءقبلاَوْمَلاَ وّصلاَوصيش ارت ازمدتجياباسةرججولاو
 اطيب زان اطغلا نط هزل عال رع 5 و :ناكافتللت وت +ن وكيد انلاو ماع الطن مانلا

 ذك 0

1 

١ 
| 
١ 
 أ



 اذافبنم مقلآوضحل !ءالذ إب هشلثإ !.ال مج فق مباصالا كري اتلا ؤيضو علل وز مباشل انراذ امونكتب دهيم مي
 | انطنو تملا دج نس م ئجعلا تر تيوينا ظنوا ل نفع طز رادو زئافلا + افيتتبتكعا ذيلها
 ”ةاموزف طعن شمع مادا ءازجانتل ًريكلذ تاما طلاس جبان جزم ب مط طباشملا نعت وغم

 | دات جبن اال تضل و وم نلس وتجشلان اكن! عا هقحولَجل افلح ورم ورمنس تاك رنبعزم
 أ ةمفلحوّوهزلخ وصي رساخ اذ كير ناكذاعل اهرذتل ع نلكووه ملح وصب غل اكراو زال وول خوه

 | نكيدربجور تهمل عؤفاكل ةنبتسلاؤ ادّصلاؤ كلذلا جره كمن لَيل كو صن اكداَقل اهرغجيزا
 / ذلك كلان كناودحاطنلعورجيرث هن اكنازبجلابل طحالب داوبجينزعتصذ امس لة دكعضل جمد
 ْ تناك اقشارتجر تخف ليسا دنس التشخ ناك اون َعيْراَسلَجْن ظل كاكا دن نع مفلح انكر اكن نع
 ا ود ةرلكضلاطالا ط يزل نلبي انا طنب د تييوهض حلوان ناك :لحتَسْساَجلك
 / كلج هن اعنكتاط ان اكدوضلا كدر خا ءصاشنلاة.نننتلاو ظنا اكلاوش كلذ ني شئ واولاو قدم
 | تفناهدلدوعلضقكش ميزا كاف تين ططناموعلعشانطلاعسل اطمن من حدك ةطدل رنج
 رنا اكتادذخااهضّتبد تحاور باز بر يركن امنا ولو هدا ضمني حاج جل سؤنوح كم وخ
 ؤ تا يبن رصنم اني ضيدان, مان ريتا رو نتصل الضر لان لبن لة ياغدسسل فانا
 شاة غش ذرات مضيان ظنون ند دسم اةازما ان مدعا ظل اواذاغل اَجبْصاناَك
 | نيمرعش ةرتيبلع ةضفورباطججتلل ة نقد اكانتورابد امنت استخرج يح اامالاش غزا طلبت لذ

 ( ةجة طال يلفت جب ازاكرانبدانلثواوابحنزتنم ةرشسو ةامهكيسلازبه خل نيدذغ شخ بم انا لعالا |ميضص دمام ما 7-2 وس اا سا با ا و 5 00-6

 ١ اة ابدونخوأ:داثتامنبعلاةبههض نوفر لجو مش بهذ فرج خادم اناا د سراب وانتا جسد
 ١ و امههدتنلال نان ضن اناوزبّتل اننا قراناا اكدت يعفو رجالا انشلل غال منم
 | كتمت ةياجدنا عضال تيرنب عر هي دهتتاناعخيئخةنفانتا اكشف بدن ئنود تلا
 ًالالابجروتخنالاة يرطب و طنطا بدني يذلا رج باجل وه ووتنبتل الل [يرلا كو ةنفاتلا نتا راف لذ اتخ ١
 اكراداكاسد موس خزي ضب زبالة نعضتلانال اان د قنخيفنالزتؤرري وشما نبقي رم نيبزج غل اوضعتلا

 تسلق عشا ل هما يم وبا بع
 اب هستأذلاك كيج نتو ع ظنانشمالا ايمن نفشنانافسللذ|تسف اهئمتلظ نوران فاشل تلاطشن اهبدن
 فدبودنةرابو ام اههبّد ًصفاشت يشع ني نادسلذ م

 | فر ابد انلئواانبدنوتسسورنشسو ::ااكتتلا اثلمدل ص وْنْس اوس اذ الغتف شل! ث دوران اتلثواكابد
 | تيبس اكرإن عدل. دنوتلثو تور ابد ةاعتسأن لاكن اةتنال ا تمعن حت ششن!زاكتللذ اتت اهنم
 م ةانناسولاذ تيب نب ددشن كلذقداج هتلثد اكان دزغلثوردلئراجوم اهلنا ج ناشف يش نينشم
 5و «ثموكحم اهياسف حالنا مانطل اوان اعلن اهنا نلت تدلع زول امانا انهل لانه كالذ رجل تملع ا

 ةللض اجنالا هانا جال عزب تمول مانا انغلمل انه كلذ زب تليلل عش اربع إب اذن اسر فيصاننيضرظشاف |
 | ةعدفدنافر اب داثاماهبب ذل اضوجاهئم بو ةنفانر نه ثناكاذ ادت او حرس طوكجف اهل ضف تالا ةنانشاالا عم

 سا

 1 كاس ف كلذ راند ةامانيسن |ملكب تل اذ ةزفانش اكت نايات هنو ضني ده ح اة نؤش وشاب َوماَنلاَو

 اكان خ اهئيإ اراد سومو هام انوش كلنا اننا 'جيطملا هننغ ل شنب ثمر دن اكرافوفلااهماتقب
 سنس هن اكز انام ابر ما هدف جول نم ئوف ضحومدن اكناقزانرد ةاماهب درست لوبان اكيعض أكن اذ

 |١. تاب هنوناةدبدف عصمتولا فنا زياندؤدحرذز اندم ةناكوءةرفخو
 ١ 0 لاا هع كم صم

 ا و وعنا دلل 2 جت اك 8

 يذل را 4 تا ا 5 ل 8 يول
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 00 م
 ْ سيما شيئان اكرافاَراًبدنوسض ورا د فاما ين ماظنلا اهئنم هلطي اناًئاني دون شان اوضو ممر سجاؤ كن

 وملكة نانسالا هلت ج وراهم اً ابورولو ا ثاؤراب اندةاةطزمل احلذ اندر ومالاجخ كلم

 يلم نادرا اب ول هضم تكة دادار تما ب عش

 1 اخلاد ابن طبت ذل لالا سلات. ناَانندنؤ شعور: وقل ادَيْو لن كاما اقئانا

 ءادو: وجب طش اهزبسةازمرب انهاكا امان كل اند

 | معزي عر جيسكلاد تاع راق راس ديررتشلا ونسخ زم اتت نون م اك اًموْنْضسَواَراب شحات اهبدف

 اندر ةعو نايف ارنا مان هن لق انما هتك جسار جزا هبه دعسان اناَرانمَنْوَسزانعالو

 ْ اهنرد طنز فاران »نوت عاهت 2 ا

 ْ | ىناودكابدرس اال جيزارنيدذ عمصركملا ذ ناكرافرانند ةامكيلاثب رج كاذاكللا دبور اندؤ شع انكتب د عبد

 | اَهماَراَندنوعبس ونور اند ةامرثيرذ ماظعلا كن شلْطيزافاك 0 اًراند

 أ دتناط نيد عير اهيبردراد ا: ناكر اوطخوتلل اًرانب دوش عوزسججَو طعلالطنل اًران جنو تكتب دراثدةام

 نولي سف زاكرانر اندهلبو رانج وليوزتلت راندة 00 انمتلي نرخ مج ضنناخأك اًاند نورتو

 2 "...اطتكزب د عنراهحضومنبدور انبد ذامبلانب عرتخ اهبدخ حالو غب علَع رج تكاد ادضتل !فهارانبد

 سكاذ اوما وا ابد نو تعوزستخاورتكتب د عئراهضْنْب وا انو الهه كذب هدصاهماط لشن دواز اد

 خلا ةاناتدزو اعاطتكتب عسا سرا ديد للف عرض ازاغَعب باب هر خحالذ راند ذام مغ نعال مع لوب

 تاما دّنوشعو رشح ضو واد انهن ضبان اند ذاتك يان دبس: راند ذم ذات

 قتل ورابد نعل هنن يدف ضيم ارم ناناَماَبِدَسْو شعور خا تكربد خر مرادف فان تحت اك,

 | -ةوتع عإعّبج كاذارعاتلاةىءاؤسكل جر تالا زها اكاد نول نيس كة ناكرانر ان ةشلثدات 35
 | راندا اذ عرفني فدع اتساز نبنرصطلا كاسر راند شلوار انرمز تلت ورشلتو نيلي لزب هدلث
 8ع ضر ثبَصلادحدَصااراذراندذام الكفو هنود طوع ضل ساروا

 فاين اكراوربلا زي ورتخ لل ذوراندةام ببر اهماظعلْضِيْمدَواَناَن دن ئجبز اريعاتل نصف مع ان مس اخا ْ

 انزنانن دونغ واتابو دانت اهضتومدب هنمتض ا يعدد ناب دنيؤ تعور نخوه كب عنب لس اهبلف |

 اذا 56 اندمرم هه قلارسلاب هتلل زوران هشلتو اان مزون زتليرعاتلإلب وت باك رش هدول .اذاراسد ا

 هدوم عرج كاذامكلافرانداثلئواَرا هون ّوزسر اجد فامكبلا بشل تبعالو وج مج إطعرج رشد

 :ر ايكوم دور اند اشلثو اًراندن وس ورتنس راند ةامدتل ار انحلت اهَبضصكلانآةناةراند اها 0

 فاميلي جرتجت رز اهنذ قدا كذ عزضاك ادي اهماظع] هني دَواَن اب دن وعر انوتكليد
 عنان علضاذ ماطالاو تكلاذ ككلبصفل اهعباط ال: كدا ادن نعو ثنا طور تكبد خرامبدف ةتذان تاكواذ 0

 || توتلثو دلت امثال ادب عرشخ مع جلع بح تتكلاذ هلا ”اططالإ ل ضرب ورا داشلت داب هنو بو شوران دل ا.دبلا

 كوبان دنا اهكضومزب دورا د اثلثء امان هنو تعوم ايعرشإبتعن نوار جقتساذ ااراهشلب ابد |

 | منتو اهماظعزطزب نتغير دشن عن : ان دئناخ اهطنطدوراتداتليو كانو عر 0

 0 ل ةفسكلا امال غازمزاتل الصمم ايده ن اندؤفع امك يي

 ٠
 ١ أ ةءالكت عباط اك ويلزم لع انخا معا ان عتاد ةح :حاوماطع ار دل ادكا ىو دعافل عض دحم

 ا ةفمكي دورانداتلتواي ان نوه حبس كبد اهالاو-عرالل نكت نباصا طور دوران هتليوذ ان عيوناةوزشلْن بن ادد

 0 دي كل دل د دس لم يب تاس 1 ل ا
 ا را -- ل ف ا 0000 ل ا

 0000 582 ١.
 يع

 0 و
 ا رار -2 ّ؟ كح 538 -
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 نواتج نجد اب ناشر تاق اهدجنناكاذا ضخما :دوراسداتلتواًران و تعتتس بع

 حب 0



 تنك ناكر ماجد نلثدارانوشعرشلث ]مم دبسنم]كغدنهف راند انااا: وورش شمت ةكأ لا جالا
 ةرينسعباندنّجزااهكضوعفئرانبههلثةربباند ان اعاؤماظع لطب ؤئرانبهنلثو انا درو وئلثاجبدنازبال
 لب ةوخك د نخر برد اذا عدالاعباصالازماعتسوالل ضع اند دنا هك نيقست باند اهنخن
 -اهعله ىف كراند ثلث نانا د ثوم ف ترام تشو باندزبا رعت فو اراجبو نهرا ور تك كراند شل
 انارالإب المحمل الارضفلاوير ايداتلتورم انداتلتكؤور انداتلتعتات اندم ؤىراتد كانو اند ةسنخ

 كيور ثنو حران وبن انعرياادهيؤ اورج اندرتتمخ دك ور انيوع عّيرورا عطضيواراْسنو شعل بتس ع طع
 تيرا يهدم تعالو عرعر نر كاذ فكل ا فورزانددسمخ اهئ عب الكدظؤكرانبرسا يخنق اتران دمك

 اهماطعاظ عاطفي واراد نور حعو ردت ضو مر دوام هنوتلث انا اههنكرن مسا جاسر! اهيعرّصْنب د واراد

 انفصل وراد كلارا وشعز شل ابال جهزي ديرب انوش عاطو دكربد عترانئذيدعد ان دهنخ ارانب يوشع
 حهِبرضن اعنكلاهدتصلوثناز نارا دنت خد نان اموتتاذاضشو اب وراد هاهم ندم اطالكما غي شرد
 اان دن هع ست خرتملا و طضوللابدورانبد ذامتخش و ددؤتصل انس م نئنكلاوع اوشن ان ذر دل نبفثكلا
 دانصف اتجهت لان عطب الرصد ةز مش لاهنعإر اناا دنؤ تعنت ترفل اةننكلا خضوع
 خلضالانعبلشل طل اخايم عالضالاؤكرا بدلا ذيدن تع ةراند هاومبددخ ب بعالو مربع لو خلص /سكناو
 ةفضنوناندئعْبَس ها ع طن: دوف (نانو ف عانت هلّسْشةَقاَناند وو شعَو اخ مئددذ عاضا يمربكأآذا
 ”ةيطهونص زبد كاد اند عع نمي درو نكمل 1: خالضالاذق كلذ ثوب دوو تكابد عني غرنعتقيم
 آلاجب ايت قلن ناوراب ههشنعنالاج هوتكابد راهن م كطضؤ مجراه اعلن دعا
 ”ديصطو نمر لكتب اياز عيظز خراب د تلْصواَوابن ولو شلثو نقلب رشف زب دعك ةفئا لا وراي حهتشمو
 امام درا ذايسخن هنبدت نع اذان ذالافقر بدخل اراد نتلثوزكئ راند ذامبزا اين ناشلاف
 انجي ْسيرادفامشمَم هدول عدّتصر ةرانيدانامنيلبترلانب حرب عال عز عي سكان رود جتللذ
 ظكل زماان دوتيبسشمخو ةاممماظعل طن شدو اواني نسخ تكبد عترمنبدخ ضو !زاذ تك ب حرس خاب
 كلاس ليش دش ناف ابد انلن افك يو !ءانيذ نو عوز ستخ ا نصض ولاا يدز وت اغمالي علشنل راند نام

 زك ف جزادرابداناعتبلبتلازبجرتخ حالو نع زعل عر تكاد از فلا ؤكرانب خلو اا هيوتلثودثلائ نام
 ةاانزوتتوفاماودكدبساخل :جزازفل اعود و ضنا ان دخلت ران تل ثئ انا نوتلثتز كنود ائلثاطجسف ١

 طلة ددات نووغخ اه نكد برا لصغومزب دهرا داتلثوائانبدّتؤسنسة ننس انهم كب دخل اهبفد جبال هذ ناك أ
 ران حرتخنعالو عن عل عنخ كاد ذيل ادد اكاد اهتكذبد نراهن يدقرانبد اه تكذب ض ضن |

 د داوابيدوجخ الو هكديد عبرا هيصضؤمبةوأئانيجن وتو ءاماا وكلي عرس ا ذيل ابنت عوز افراني انام
 دق اهو مقدرا دنت اهماظ عا ؤكرانبدةامانو تكل هذ اياك: دبس و د تفكر اوف ام اماظع
 جئراهضيطدو قد اكانبعنوثخ ابرد د عتراط ةؤفقف رابح شل دارا دديؤلظوزشلثا ؟الثوط ذأ كك اءاند

 !منف نكن افراد كو راج نيثلثد زادوا الهرش ارب دخلت هتف: قف ددراذاناًناَب دنس انو تكتب د
 اهعنصردكراندان منيل رلادب عرتخ عال معرب عج ريد سك ذائا ل وص اءان دن دو تكلا جزم ءازجاذتلث
 يدون خاطو تكبد عر اهماظعا طن ذا هزوث خالو كبد قرا ضو ؤوائانيدب ونس دام اه دكتب اخذنا

 انانوزولثوز نبال نمو واَء انجن انهدكدبد عيراطذو ع ذكاك انبتؤشعكرتتغل غض ومن هنت اهي فم |

 طه زعاعرج قراذأبن اذدراب هشلثئان اهدنولبو:ك تو ةالثرضنلاب دعا اهيضل الاتش عئاكرانذشلتك |

 ايمانا نيل اذ نرتخ حالو ضو زعلع رة سكاذاكفل وقر نب شل. اراب هز لندن تا انزلت الب خلع
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 ا انا دك تت نحلل موس ما لبطل امو ود راد تلت اًنابجدولُيو

 اهِْوَو راند امل اواند تو تعوننس اهماظعلفب ؤوران تلون اندرتين امن اهكحوم و كرا د اثلبو اطانجدررتعو

 3 انو اًابوشَع نرطظلا مكاو الاه اًهالنم م'العالا]صفم اب وش اند : و دع اهيكي ةرانب هخل ورش اندر اع

 ١ وكرات وملك عال اطار مرخيو دت دامو د ويزم
 |لهدانب دنس اهم عصاي درب اانب هت ليد ككل ذواًراندّيونلثوظؤ رن ان دنس كو فوشان اًءانوشع

 اننداتلثو انا وتعز نسا همر كر كريد امال 520 طمالبخ زق انهعلا ب انانووا7

 امو نعلن اهيعيّصزبدّوشلْئرن اانا تنمي كج طنوب د سرس و نان د اجرا ادي نصف ]كصو ميد ظ

 ريتا هشلثاَ انِسَر ,ولثوزكتمرئل اول الذيب دورس عرب ان ورسمت مديص زك هزي دوران اندم ظ

 ا قتيونيصخ لك عل بدك ت نوار بور شع: شلل اهنعتصل يدك ثوم ورشعي سس عباط الزم مل إل تكل صفملا

 <.( اهكزب دوران عرمرسورناندرع رجا نعرف دوران سرس عزب اندزجز|بصج]كخومزبدورانب شل وزب اند

 ابذاشقو ران ورتعياوتكرب دّورانبداشل وداني دؤت ضر ش خئيرذ عطفاذا عيرالا عباطالازمطسو الل سصغئافد
 قلي كونراد اشلون ةددش يافع ةنزبدهناذ ند طتؤمب دوران هرماخا بارا د زجر عيب دد

 نوب رنيدخ عظم اذلزعظلا اهني لا عيرالا عباطالازملعالا لص افران داشلت نارا دط غراي د راند اشتد

 اندطضم دور انبجرتخو تان دراجيزامعدص بدور انهما ابيات اند و ثكدبدورانب حرما خا جيراءاًرانبد
 ميدورانرباخ ار اور ان درك زب دوراند ك ثوران دشن زي دورانرتخكن ازا درماظع) طزشدئراند ك ثو
 دخخو أند ةامزهتلا لل ا عر زحف فضإد زد حّبصالا زب در نلت عّيصالا طخ و مؤمضجد اه باند ؤشعز علك

 انيدف اتتزاشرف اهانلكم انتضر الي صاناةل خس راد ذالك نك جفو توبا رع

 مثبدنز تن هيطلااهيعَسرحاز انرانبح ةاعاغرضنلا ب عرس اخ اذجيزا نلف ْسَعالابسمالا تل عر دمت لذ 2 ناذ
 ةاهضنلا بو دعدناطلا فزع هت اكان الثجؤل اهنؤف وش دل امل عطر شمل ةز دج هك ش الظل اورادنغلا
 اذا ةزفاتل فوض اتضح اننواث ام اهني رفنبْي صح كساد: ةرذانتر اظن اغتسل فرغ طناطلا هن د تاكراذراد

 كلاب اطاإ لد ؤم الناعم بيلي اند ذاه) جانب تعا .يبد و فز طز جنسيس رجا رز م نفت
 0 يسمن بالما كدا وزال اود رغو ظرعنسرل سومة تميم

 ضنالْحِر ْنْضَو اًءانِدن وح ون انام اهبدْغّسن امهجزا اهلغغ انانجوز اهيكر زمام كن عا ضع اجو

 اهارصب ءاطاخكراجمو 0 يي هيصحم يوم

 دلال هازج مزن ميار ردا تباع نجا انائاورركاك ب اهو
 لانج رس ازعل اضم رارعَ وو ا

 16ج هر كيا اا نات بي أكدمك منجد نقد يلفت لعين يلع
 نههتالم تام م ناكو بيد نجهل انجب تبل عاني از داع تلي نول م زعضبإ قل اساكاذضرع
 اثنان كب نين اكاإل ان ءازبادس بجكوكن لاعب بنام حرج
 عل طز كةرتبل فال انتالزبمل امرنا لعيب ةزبنشلل مناط نحو الان ذر سنو رع

 الايكات تو عيناك ذل ينل اذد عوازم قي ائطمؤاكلا ةناكش يت اذه نمت مزال ؟ يلد ا

 اهرْرَصانل نانو اكان ئب اخكلا مط اضل انهالنخ ينجم اكخادّنص ادْئَص ىف اككا ةزاكو بنزل ازمه انلْضِبسو ان انس ا أًعبمج

 هتفو لجوال عطر ارئعملل اظضاؤمزباوزلا نار مذ نإ جل عادوا يزقينل او ضمان اكعلي اف نمر

| 
1 

 ا
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 نا الجاوبعك ملا همت امءاظعإل برات خالاذ عا نالخ اهمزكَو مدنا ءازجإ ها سزيتلا شيا جاك لة غك .رااوب كل مل هع خاكاانذاضال!.ظفا اكمظفاد والا ةناكت منخل فلنجالان

 امنا واهطتلااءآذل امين انس كرت ةرلجز انطرتس ناب ايل انيماأل انْنَعاادط ظاضل انعنبنجل الب هبال قرح نواز كتم اند متل اطيل غن تاءاذارباطءآذل بي ال همدذغطن اذ ل اهلشا نطو قويت اسيعزع م كوتا انو ابكي كن نضال لل لئن ل

 6 خغل متل شتم شعل اج وزبتلا نافل ةغيالطملا نخل جولادخرج ةرنل اص[ ئطبداها ]البلا
 28 ججؤ|زتيضنإ:مينجنل فاذا تنلاز اسلل لش النعل ذهن متالذ كانتا إةسجو اوت عودا اها
 اياها درج الي اك لملا بدفع اطول نجس ككل نشرب نعلا>ة ول عمل اريل هيز لاشل ا كللذ
 كف لاكراواهجتو متنم عرضا اجلال لإ اه عزان ودنا ت بلاد تاوافن ضف ير مدع

 آك هذ ف كك وتصل اذ طل غورنوشخ زينل غيل و ةرعوملا.2اووْشحلاءيوتيانغل واط دش اليف اكهتشلا
 قرط بوز كعب ارض الزممظنفلا |ةمننسالا فض هو نبعل انمقكو تضل مل و :ناكم نخل ازملكؤتصل و
 ساطتانسنغباؤتصلااطاثبادزولا خلا انكي بجيرساخ اذن اكن ةالبلا ارك ؤتلاعرتمل ارب وودتحلا خ»
 انافشلاكاناعيمؤلاذلم ل علوز تشان ذال بسلا يضل. نيلي ونالت لادن كا
 ثانال ا هنراملاورةرام معا هتف شف ويرؤ طن غال يق دولفس اان عشاق انشناوالضس !ة1ةازمزن 1
 دوك لنكناكاذا ءاغشي شيل انيَصلاذ امانا زمول غلخاتتا الط زمام اطشنإب فشلا كرت وصل ان عل نفد

 قنا ايو ويح ا جل

 تاجا اذَج تلاع بلع نرتانملا رم بز زمذعلل خل هن اكوراونج كرا تلق زم ءظنملاايجبانانلا

 ق0 عشاراحاعكازهم واتت اي دا خبات ازا
 روح اناا جتا ةريسا ربنا يامر ةداكب تضج نجلها
 5 دف كاببعال مَعَ عِخْ جمكلا كلر اختسد نو كلا للا ز اننالاؤلخؤك قكلاتدعاتلانتب 0

 اطل ن وكنت نس كاذ اّمكل اف وش ان)ناؤنشل لن زمانط دضكل اذ كلآم بامان دورتك طعن

 قتضاةررخعص نري زعم ن بطلها + جمني ار متسلا ثزم مو ضد تكلا [5نالنصصخنفنكلا وون اكتقل
 مهرابخاف درو شو تشل ال عؤاطخ عجن افراشمال اذبكول كفو ةكوكزملا ءازجالا سرا ضيفو ناكم جول زمدادنشا

 فةيدالاك ؤشعلا ادن اكوا ءنمن لجل لاَ اغبيلونعل د لا جزار هزم نيج مو ازمات لع
 لغات نمر غلا رودُص كر انف اهانعض لسع اةملو از اكراد نين انئبامدغاز نيمجلاكءافل اء خلاك نبل

 رشا عن آر ا:لفساكؤل لجل هلاو زنا اطل اَوراَبِدَصل انراط دلك! نر دنخلب اي تلاو انيممع

 الف لهفتي ضن نعرف طري ظل لبي طعاد عر مالو ل ثدالذ اصل رت ا لنج داجال ان تيتيلع ندا
 قطعا وتعاف بعل نق ربدالخ يحق: ذم ءةين هاذ عت ظجلرا جز مزج عطا موج ةددتلع
 لعل عم اكل اذا طبل عش ارجعب نع ةقلا يطمن نع وزتلا كيد نعد جا زعتجم كل جال خر زلع
 انّبلَعْ هتافش ا مرساتل اذونمجزم وتب انس ءاينرنجزمو انّ لب دالة اند مشا درج ماس هاني ن زعل هند
 ثوم يل تول عشار جعاب انه انمإلاخنب نان نعرلا نب ءانص يد نورتناا يمي قعد از

 ا
1 

 اذ 1 ٠

 رلاأمد 0
1 

 َض



 زعلملا ةةزذ (0طالجَو رض) شر 2لتر جاز عزان از عزم بيد أه لكؤمالغ  لَعقعرغ هكتغاذ
 مخ تزعيستدن يبي ]ميو عاني اان ارت طع هس ارزعد إل عيلان مدام ملح أللاذنائتببالصانسقن
 قلك شالؤ تل ذل اة لع از ع نزعت كتل زعفوقلارع ناهز مهنا نعرانتملا ب يدر لعكيتالف لذا
 ل ةءازجرئؤبالكزمؤملا نرؤعلاة لتي ع زمتجم نعوم زعنإ از عباره دّتصشدن ان: .مغزمق قلة

 افاتالاةورمونلل الو طمدفرن ور نب درس نم ميد رسدل الاكل نقلل انعابم ئةم لع ملظانم ١
 ندم ذمثبازماًماطادجيزمل انقرلاخال كتم مانالادز دا هل غل اذ حاب مدفرينكو عنكم ايدج

 حالمة مد مالشالارعقئ ئض اكىمض هتدازن زم” نينم هتدا بدري د هدا زم مام الانام التالت يزياكو ممتد
 الات هنرمونلل حام طوف. نه ورل اهرب ن مؤ كختمول اخ لاذ اج ورعمش ال ابونبد جربت اكل الاهل

 نافل دالة دالا كنب زن زمذاهيتغب توا وديان اولا لاذل غد كيب |
 ايطار تموت بيري زاجل سنع: ةهاقدخاتعتم أكن, بعته زفاضتاغوميجانم) علافإب |
 رتهلباط اوس امازحا ضلع اما دوال جي لومي تزال ع ارجع اب انتم انا نب ساد تعز عن اوم عرب ٍ
 رةمماا عر .؛ نعلن ب أك مةدرض لع ءاما لاننا نهانا: انج ئش اهلل الم م

 ”فرعازع غيره كلذ ناكوللاطف زبد. ) خص اشغل ادخلي نصل تي لع شاربع اباشلايلاف ماؤتن نع عاطتب
 دواز, ةيجزعدتا يبث تلهب عش اربع دازع اكلازعزب ليلا زعدم لا بيد لعتم 1 لة

 حج تس وشل الدان ناآللا اكل اذني ةوبوإ تداط امانة لعن رسع شل ايل هرتز لع هت ادّبع در عنب تان
 5م ءالطنت كه اا “ا 34 1 3 سدا م هيون
 . يلب دالف امال مابا غل ظل ةزمل اذ: لتنال عج هانم عالعل نعزاله زب لزعزجسم اننيزعانع 0

 هاه بال اند نطل لف قف كان نم رع ازعل اة تل طعس ارب ازعل تين أك 0 1 : 1 7 / 32 << +
 دبع زعاشسالا اذ مد بلع هال غوص باطاو ضر ِجَعف دْوالسل امان ان الظكحر تضينالمر دانا اذ 1 1 ميش ادع بال ذل ةربضع التل نعانش نيةيعزعضؤب تم أكدلن دالف اطل اة ز مرتبة عش دبع | رج تملا

 مجيدلف بعاواطخوا ءئلطف هوباطاف هقهدط ئه لخز وظنوا لعن ورتب ملت ملط ا اذاث رتل 5 1
 داق ثمل سورئاو كاع اآ ص ! وسر ءاخمل يلعب صمد !لولبر نجل زملط ااقميت ال افهم عع

8 

85 

- 
 "تعور كتعنئاطعإ كتبتي او اطاخبخو ال سورلاز لع إل صشا لل اذه و اطنار دج ا -

 دعت لص الور ناتالل وهاك وئاتاج ول اناث كاذآ و تانغ: كنب عب فها طج مط شل امكن انضم
 لاف ةراذذالج عزعر ناب نتحمل عيني عنبداخزعانجلع أكد فمتلابيرلا كير انسلاذن ورشة كقدلاذ ١
 اهبلطبزاشممتمدرجاذ زان صر جف لَسَورلاو لعهد الص دا ونسوان تل بلع ادع ابا نشمس

 75 كافن الاذن انرلثملتغن اذنه لث ني عقتشل احا جا يحتمل شا لن غذا اظتنانلاطت ننس ذا
 نيحلااوهت امل نسا .يعلا ءاغلإو ةدحوملا ءال ابر خل اًونططل !لزج امَوُهَملا كش زغم عجلزاخملا تيوب ا

 داعب كنار غض رجل ماكل ء طير زانخيشإل خزان لذ اتا هواثملاا جل سيب فو هوو عشا

 بجاش ومر عاطاذا اجو لسور عشب ايس شاول راتني ب ترجل عصشد اربع جلع يع
 | 55 نرفت نبال! ةادتبلان | كاترين اطضا كلن يزعم كول كلان ذادتسآ سور طيلع شاص شالو ا

 | اهعانمؤجبل هلال اخد ور اني نعل ان ابرإ تهبل عش ارجو نع لعن شارب عزع فيقع باعلع |
 تفرع جيه ذك دال خالط ناكل دن لااا يدنا: ديو اطتاكو شاب لا جال



 مهي اويلط ينل إبل او نهض لاطفعلل دضّصق اءاننه عض للي لعمش ادعو بال اضدعل انمسهج نوبل طيد م اءاغأ

 إلا اهيل ابيل عرتملو دمازعمل مؤ ومع نانا انهما طر باكي ركردنال ابيزا كاز اية ئراشل نممق مالشل بد

 نين تل اربع وب سب دم كد رل بدال نل نفاه يعل هش ارب اكزمدل اجل حس )كَص هدا سول اهفر اسال

 يم سس

 | ننةيزعروجز !ٌتياّلضا هدروبت شغل افجذ اكلاذ اكانهنهدروناباؤّضلاكزالادلا ني

 اطيز انيزنط هبي لنحو ذا لعبهخكول ا كلذ فر تهزم نع ةزح دازع ماي

 اةجتع يب ملف نلانلغمتإ يرحم ندلطنل اهدا ند ناكو دهر شللامةسهذلا ف كئظيتعسش
 نبيع اصول اهلعلضح ل ازعل تيل فرب تبجلدع هلدادبح د نعد همت تا زعيب :باوعمسملازب

 ايراشلا اعملي َص علال خو ينس اهيلعر تملا لفل ةزملا اًمالاغفر هل نش ضال اع اه ان غ ف اهطي فام

 |. طوبرط غلاف نالنخ العشري ةل ما لعل جرش زجر طال عرس ابا دلاسل اهل بضفل نبين عيت سبتلا

 مياجو:نبكميلا ةزهادرهف اه طمؤا'لثطف لهو ةزش| لعل خب ضلع اي فري تريبل عانيت ازعل نصغل ان
 لور تبدع اربع هلز عر اخزب نبض لازعد امعنبهرتعزعتبازعلع برب أكرقدلا متددّضل شنغن
 نسمح ازعإ اخت نس مي دوف الورلبداثل اذ ]لا ط د جرمجبشببن طنا عميل لع ر اصالة: شاذ وه والو غال

 لاو اوهورب نان اكم يئن ضغل ورع اول شان اّكض غن اثانا لعين نأ شمت لعلوالا

 لارج سعاريزعراازيكم نما شانيل نطرح ف وهل رعد اكمل علك نضنبل

 لي رماد وتم سك فلا ارضا ا

 نضر ذازعبلايل افك مط ادبجز جو قوالا رادو ع انني زججزع جز بدئ عجب جالو شقدتم هرمددتم

 م سو م ىيزاتإ نفت نور شاو

 0 ب يب مئاستسم هد (ملعر بلف ان مناف: تلازم ايدام

 رد ها يا ادلاملاَرْض الار ضل ازع عافتل لبان تن الاانطتجسان امؤّسدفو

 دخاجلز طن فاتظن ملح زبإل جنب نمؤا الغلاة تيميدق ارجع اع جيا سا
 0 | راح زل اكان نسأل زف نموضالا بزعم ذل

 ا و ا د ا
 3 رع 3 تايلر اطّصلا ب ييدربتلا لعل ف كلذ زمن انءنيحايردع حاف اهرب دو ذا عكت ]ب هزل تلجا ل عزمج داعب رع

 1 دي ان يباع اك ةضنع ةزبنس عنا نال زم اطعم لؤ مناك تنبت الحال ضع
 00 0 2 اجر لعن ةنعا ةا اواخر ام العشنم الين عشلاسل فر تزرإدعمش ارجو انعانب طع ضعي ز عز د وبن عدشعسُأب

 0 ران 0 مع هربارداوبف ىييزشل طيري ازهامشدإءنيججل ايزل اما امني اَمان ماذا اميباعتيش الل اذهل اهداف

 0 0 7 , |انصأ [كتمنيازعنازنل انيك ةدتلاو امهوذنلنلازعنبسلا بد تضامن عاسالاط ند ادَصْؤب المسن شاط
 : 3 اليا رلال اه ضنعزم شن اطاخامجيرذ رئاخالعتمنعا]ّرل ازعل ثرنازإتارابلعمش ادع انعدلا جنها زع اب

 00 5 7 0 نينيبدهللاذ جا بس د ترعإإتِلمْإلَعْسارَبع رعد ا ورعورل ا نب امه زعبي اا مدل ّرئ ال ئشالو
 0 ”.و ل 7 | اص نانسنبهساربعج امنت انعجلتا اكن ةزعيبايؤ مد ولو اكل اؤونتلا نكد وما نم ءلوالا يول
 32 ان | ظ مدلج ةرلتلللعش ارجع هازعاخ نشد زعباةةتتازعحل اريد نانسنيشادجعزعذإتلا سب
 ناكلاؤ ضال لعزيتلإب عملا بث انلونفملاءانلو الن شن جلالك خو كلا عبتل الانف لن اش لع
 ا "ع يس سس ا يس يي يح سلا

 عهحك انا خت انانرتيلا ف نيكس انينوزلا [تبر ىلع رجلا اخف ل فرم الع ضو نعل تدلل اجع



 ا

 ظ - كسك اوم ووش منزلا انكع طول انالضدغ ع
 الشمل لع ثيدناقزدال سم لاقسالا يش الل فعالا اهلنا الع يبت هير تيلَعش ادعت انع
 قل طل ومرات يبل انعانادل اعلان ةرانناكتيجث عناب تعاشؤلازقناشالا : .الاؤيَو لعالانان
 زعل او ناوفص ينجس نع وجنبا بيد ئثب) ننس الا ل عالو يل عالاطعرتما) افناطرعاتام تيلانؤعتْمأ 9

 اكبس صحس مرج يشع وسال اذغدتفج مجدا عطب مزذتلا ةنل جياع نعي زعالذل
 | يلع اهلك سنة ناس صناكلا رح لعمش ارجع دارج اكمل زعل تغغل انبتع د نيقيلا نقدا ب

 ا رانعلاهنازنتيلاج اطلا ءافاف) 0 للا اطفي قاوم اخبرت

 نيا ومانلاثبب هيلز نا ا نال[ مد ردع مرن عالج ل اذ اعل ادعاردذ

 اباه ءانإعاكاؤعقزاهلاتتف مخلل ذات لا ةزطا تاكل ل تيتالع هش اربع دا زعزع اين زارع ْ

 00 ب ا ملا

 مم اينرسملااذلت نا نان نوم تتمة ئخاقاهز يكلم انين رانا لاظاا٠ شام مالغلا

 اها قانن |[ يوهم علا ماشا ,زل زكشاو ينم اد نيج نك تلال رتغازب
 000 ياس هي يسم محلا

 2 تدل سن بلالطان لطب مالك هوم ادد مولا مال ادراك ماش جازم طازننسا

 اديضلتتاا جعل زل يلم فت نش زاكمنب 9216 نزعت رن الخدع هدم مذا تلكزعتعأك 5 ]

 أمن ب ا نؤكد شاع لال افنان |

 اتبع امي طنز لان علفَس بيد ؤعفتلا ا

 نموا اذان اذا سم ردتاغ ارئعدارعن اوس دال عي نزلا رههزع
 دل ممل ةر تن لعشارج در عجرالا بيد أكرم انّه اكمنومانوهنحالاهدانشبابئننلاذ نيب

 طف مشاة زب تلا زور طف عز حْؤانب ايؤتواًوااَمندن دفا انك زم يناضطسولاولتشاؤتش

 |ةواناذذ تان جَعلا نع حريب د عش اربع انادنل ايلاؤءايتزعز| ذا زعجاتلا ثددعد ازعتيع أكن ماغملا

 ع 7 ا م وسوم وج بص طم توافوعف َ ةتاكابلاةدكنا

 ولا اهنواعتفد داي مطم ل ثمذعاهزعط عوز سمي قعزمؤب عكس ازع تبان لع عانس عن امع رد نع يلا

 ينور اؤرهرر هاد الجر تالله تزعم اربع دلزع ةرافنزعاطاخإ شخ زعطنزبلانعلؤس تبدأ ١

 مارت ارجع درع ةاذزرعالاتياؤ نس عوجشلا تر أكيد كد تنال ئض عنك
 اضاع نااار فكنا هاني عرضك

 د 1 + .2 ت2
 عدلت

 000 جانهنماض حضني تلاؤرارتف ناكل اضيف اجرنا
 ا ا دام ١ اس اولا

 رع ب هوس عارم ا 10 دام ءانمل ويف نيب

 2 وعسل مومراطلخد مالغز علال اه تر لعند جيب دازع ست, ب يهد يب نعنع
 ْ : تام ال 7 اللا لا

 [فزحاوع 0 2 ١ ام د ووملا
 ب 0 ا ابان اص
 : ْ محاورانلا هدو زخ اذ مومراطو العشا رار الجبز ضر حيغذع

 9 0 هر 0 <22 6 تا 6 م 3 7 لب هجححار_ 2 0 رق معا يد تسر. ديفا

 مك ك0 6-5 هس 2 لا ده ل
 كة هه نسج هج / و و 1 اهعايد 9 < 1 3 2 زك



 َتاَكلضِوَع ا
 101 اه تو ع و :باتلا شاالاركتد ءطوب ناداكْئحامش امالمَر ضن اج رعاك
 يراه مدان ظاغئا نا نال َءمَس اربع از عب هز عل اع دالتلا ثمر مده نعجز اغا

 درفت هلو نب كتضحإزتلا امسرظاغل اف ف لتقيم دغش ادعو رع افعل ومنع شد تش ا

 ا الَحلساِلَص شالوسرلانلاذ رتل هس اربع ازعاج الابد اكرم الجل قلعت اجسوءصملاع |

 | هتباق وبلا انف زمن اكل هت رش ارت و ازعبلاخ نرش عزتتالمديميراجنسل هر اج ءاارايوغللا
 ا مجععساب اذهل ارمرج انج عبار ملاو رباطينلا هيلة ن أل يبرابح ا ادد ايبجتبلاقرابجت دتلإكا ةئاطمبع|
 ومداد عمو ايش وجو اههضتيرتبلا ةنلزن ل 1جالا يمه هود از جوه: ةبعع نان الام عطخشلل ام الورذاح الا

 باقروب اتلاجكرلانانعزمز ل انبي لزمن يلا داود نبدا ذل ءانطإ تالاؤايهتخوزب الحم ءاقجا!اقاد

 15ه لعض نمله زملعراغااذاارازجنرشملا جما حاطخيلاذياهندشملا اَماَو اماسي ايهعااشملازو

 وازع مانل اننا التل لع سارَبِعب دعب اَو ةرالز نبا عن اكتم بار جاوجن بيج عدا بمبي هوجان شمر

 2 نكد كلايعنيدخ كل نيرتييإل عطاره ع دلزع ا: انطاز لطي نع نقلا ثعن دؤب ليي ةل0اذائشاةلفازمتبا |

 كساس اؤلَص نب والم ارضعل رتل جوس 4 مزعل ده نع كوره هزت! نؤمن تضلخزبت جنجر تاز مصانع

 نار شعر عالم زعر م مسازبة يتعد إنلازعر اشتطلا بيب تلا مؤ ابل إرم اهدَحاسانماطدططانّسرنف

 كذانسباى اكلطح المر علطن صنعت د قتلا .تدياع نم تر نعم انلازناال !لمم تبرد جوس ونس لا

 كينج هكدذ اكل العدجما لبا رفض لوم الاكرم كنت نا(” رادشلاز عنخ ؤ
 ايل جالك ناكام ترافل الملا نصا دوكأ تر ماذطتمالانةدج الا نجر اكتالذ اللعن اوما
 0 م يو نر و اوم

 وع غلا داو عوجنب عزت بيدا تياكدكب اطرل دل ماط وهف - كان اوريو إز واضيف تانج

 عزنا بيلو ن مناك بز ما هل اذاكر ا وزمطن و وطيف لجو رطب لون عرلاسلا ناطقا ابعدي
 ان قيطلاطسوو اوسلو مل شم بال ةانش مال فرت اهينومزت اءازعربوسزياعزع”نزةزجزعأ .

 تهاون لادا انمرل اتبعت اتصان ور طنا وينج إعذخار راف اةاخ طر طلا ينج لعاب سال اهتلا
 جوج ماض و مجرشلبهاحار جراعذاذال نرتب لع هش ارجع اع حالشلا عرش الات يسئ دالغببعب َباطافأ

 قعدت سب هزعرجازعت نوماّمؤلب اطلالاف لايتيِإَء ازهرحازع ةرازززع بلش زعل اذان عن ابل دل

 ل هش نطل از نإ الم اهمال مزع :ةيعمشابب عاب اه ايل اريل اخييئر ايل مزعد هجر يلج

 مضوشن [ئاْجاَدِهرْلَو اضحك رجانْسا اناديفاخءانااهاطغان ادرج ضان باع

 ا موضناءربسلا يزل ةيظانانمؤخا نفاخ بريان ازبتلا العر العلا غر خلع
 ِ وكول حش اربع دإ:ءدإ نيب نالت صد تعين انكم ريرل اخت ناذلش عاج اكتم ازعن ايل نيام

 امم عصام يربالة دول شلل ادب انه يونا نيرج انش اة تظملانطلطن اذاطدتعز اكو دلو اطهاط عاف (ًعظرج انس الك يزعا

 نعل ازعذاح يب د شور تودع ادعم از عناكتمزنازعن اذ انمدم سوة طماك شلال انج تس اكن الزتظلا

 افا تزي عش اربعين عنيحن عز خا زغمرس [مد نعول ببعد ادعرع أكدت تيد شادبعيلا

 البلل الا اون مب هواش الوشم ازال لاذ عن اولال خضار زفر نعل اع
 مادا انجاح ان لال اذا نخاع نينا وسال اريصنا الاف

 ا 28 لود خلخل نزيل زب طارجعز عصنحن بل بجنعبش نجل أك لونطلا ءاتلوالااهىدؤب :ييدرتتلا

 ورش بيانا دسم روش ا ل انلانكبا

 0 ا ب تلا زغرنع بيل دف مغ اهيؤاطو اك 21 : 39_- >ٍ 0

 ١ 7 لآ 7 1 : .ء

 : . ثماتو 7 :

 ل 24 * دا 0 741



 سمر عرمرل اد بعيرضدب وي جدر زنة دس ودام محل قرصا كاعد ع عيل اييوض هلل ثسازو
 َكاكغان سس ناكورل كلل منعم ازكعن اكن د ةنل اة واكل هير ادط اثنا لير يتحمر دخل رشي لعمفلا

 أ ا :يساو اك :كم زل اذ هابل ارجل ب اهم

 تيعتأ# للا فدل ماتم البف بسرد
 ٍََد دان رع موب الكا .قيوباتل امان ةئاممل ف ]تهل نْسولم ان رت لعس طبع نعش نعاس

 فادعج م اخز فنا مرتع وعل اذ ل اذ اذ ازعت جز غججعزوكت يلا ادت ز ودين له زمن ولسة

 00 ا ا ةزاثؤعقا
 ناتج زعزع نزح لا اثق تي أكراكهتبكتسؤبالنمإةيطج عين انعنتج
 وب مخااترخوا داي وداعا نح] فض م 3

 انزل بن للعش اريعم إزعاج جك نئاكن سمنت ريع عد) ناجم تاب نإ ةددخ نعت اك رانا
 يشن ءاؤطغعاد !بديؤلط ءانتواثناكم ع لف م كوبا ةكَوض مدح جو دن لل نونو ما ضد

 ايو ضف كلارنس ن ٍولَصنَو دج ريدا ايد دوب يد ساب

 نين ط7 نال جرف لاهم تنزيل تا دج زمزم تاق اها الزفت مؤيسانلل كن
 نقعد. عاد | امتنا سنا ار اق

 ار ةنيونمنمساتلازجإ مت هاش ياس دخ دوم نوم ع خيب
 رباط! ازهرتف هجين وم ادش اغتال :تيرطتطان اًحانطبذ انتج طتم نعنع ها

 ا هافل امرها ءلانفل اناس عف ناوي حن عمفاَلم احن اكا شاذ اًولاذ انه شارع 5-0

 مليزلالْررم تاز جاريا مالا

 ماضي ا ارو متلو اجلا سجل لاهشركعنتتملااعبانم نمش كل فلا شل غض: امل اة م نم جْورلاشتد

 اكاد مقرد ذاته داغل اوهوزبتلاضتض لإ نا ثقدهرد هايس نافل اهو مهو بتل[ غضر حملا لماشد

 5-51 0. ئعدا عنجد يي أك فيلا انت: نمكتلاة عاقل ةشقزختإحرمشمت تاز عملو اهْْكم
 اهنرخلا 4 اًيلاكربلل ابعت طجتزعل انااهاَو اضن اكو معناش املا نبل ٍٍلَعْسا ناو مويس ال هن

 كالا زيزمو ءادوج تاجا لعنبو ماىلا مقر خاْسدَح ابيرَع دلتا عشار ل اذد موتور لا ة زم كو اللزه عن

 ا زون د نترا ةالفضَرإ ليش سنا اتعب وجب بان علة زع عك نيوز عد اسمي دعت 0
 نطير عزانعزع نبل اتيت عاتسلا كرت نيرخامةلط الل وعبناكر تبدع نب سول ماةافث اما نبنب

 :ذءعرط ادن اكان ناحبب امكاقمل انني طنش فار طل اولد اد ازكدنل ايزو رجولك شابتعبا 1
 اكس ٍِ دل اقنع يا والا سا يوما ظ الا ظلال ع دخووت راسا سيد ١

 تعلن اال ننس وت نارطلا كلما عج نازيزوماًييرط واني هذ لاغلجد لت ا عنبنموللم ضل وق | ا

 اوي اجعبانعلعنعدال زعل تفزعنبتلا تيد ناز د مال
 الكنب قع طرا تالق اذل بنجع ل عدو امعم ْمَمَو ءتانم مو صال ز اكزبحت ةلارتا ١

 ةيترتسر جبل شال نال 1 ا مدلل
 تيانس نمش ادع عطنا نعد كب دبتلإ لعد ازرق نول طر َتاهناكعسافتم تالا املا

 00 : اب ون ءونم تيب اتش ادع دز جان ازرع ضل نياك داخ 0 ١

8 

 ءال
 هم 0 اَرعِلَع لع او بئرمزعنم مالكم انناواتيبمورخ وكي هر ان جيل خ اوشن ىتضاكننل طعجعبجمْناد 7 ل

/ , 5 9 2 - 

 مالك برع و لوثر مز عمو ارز ةلنمالخر ناو فلتر لعرخ جايا دعبل رج زب جنح واهرع 4 0 نأ هوا
  51نإ ١7 3 0



 اونا لش نيت ؤناكاذا انوع نبتل مم انج جيرالخالا ناهز نيب نقلا جات
 كلذ ةلرنش اقل الابن لئلا عجدؤفطا نطيل 'اكب اذ انيمتنم اوك اذاايعنايضلاي ورش انام

 ا داذال ارت لعش هلارتعو عا دضمل ازياعزعباارع ابقينهاَةدلَسلاةرج انعدم نبيع تبن ابا |

 نيءاوس اوما ملت انددتلا ا ؤوزعاوفاججنااؤبانافاقن اف نول الو هؤلثذ ماع اونلَع 2

 نلتييلع داراكل رسمة ٍ 0
 النه امدتبإب اصنع +لنغل ا نيىتينملاعلحلا ءزلنا يمن ا اومن موف وعتلا ونلامثعيل اذا

 ذولل فش يرد مزون وز كش ع لقا 020000 زدزشاسل ذبلت مادام

 هيسيو ام ورامبا 24 انعدازبتع تي نيل تلال امينه

 5 جهز مطعم دل ةال نم ةينابلاوالب م هسة ط سووا نمو ثار )نفي تلا نلتيطعي ل ل يويلع هلدارئغب اع
 ١ 2 ا|للسا كيد تتش ادد كد ءوالاو ديو نَصملِج

 22 ا نمإ نعي زخج بو عكس زج اخ نع تب يتاعرم ثبأ و تن 'ان امحاوض |

 ب -- تن انسان انت هي يي
 - اا انيبلَعرْساِل اف اهلج رس ضرَب ادإ نيب تمل ار طم فر طل هن ثوب ع هس ادع هز
 جف تانيا منن اااطجاانئلفشااك ةاطّس اطالع اهيلجرب

 انما :بنعةزباشنازلزعقرط عزي علشسم اناتبرالع .تاربق زول نغداجرهد دسفلا تأ كا
 |ةنط ةناكرا تكن ادله تالا طب بانا نيل كا ةيلترب تاطا نبل عا لاغ هل انام اذ

 طة دك نادال هنا نيشان نست 1 قانو ظن دال
 م 212م از عيوعَس نرمي زعلا خا زعباكعلَع ثب تان اان: جيلعش ارجعي زعدلاخنإ
 ب جا لع نهم لت اداعيب كان جد نات اط ذي ليفربول ة لتتم
 ا:ةلاقنونلادضتزاكلا نأ يدنا فجر رعقعن رنج كاني نوزع نيت عزعتج تيل نانا
 لعل ع 12و خالل نفح ]تنل اؤش هع رجلا نعل هدول الابن افتر غض لل الاد
 اكناننالاتلؤ يعن تن صن امل ان انمططنم ب ارخاؤ انفاس الار خال ار اخ الا زمرميظم اكان نؤا اًكانن ااا

 ذل نط هكا ننجناكل لح لعاب ائعجزعدنلنازقراطتلا بيد نالاج اوم جنم
 انددزغناذاكانأ ااماعنيبنه اؤدعن | س افتح هلك نابت انؤكمرحا اهب تجين اال اهلْمص

 ل ل
 قاتلا شاغل نمضناكزإ ئلَءاَتنَعَن انوكتد ان اؤرؤ ييرُئاغلا تكال ا[ اانا ام ةئباط الخلل

 | كتلي دعلج/ يزعم امن لكزعر لخنل اةنمزع ءاغ ل زعل همز هتيعزع طبر اعد ا بقيم بيكا او 0

 3 سبب نعزعوله نعل( روشان هولا انييرنمإنعل اضطتنحرجو اجرب اذل اهل ناشدر ايلعشادو

 | تيا معلا نال توم اذ ذاع هربعإ لك ةلشإيل هلادتعباةعباث نت ازعملتلا تبي نع 1

 زغب نزع كدعشاربعابانل اانا زر ابتلع اطمن اصفار اضن بان عوزلكارؤ رب عند ازعبويخزبا ا

 هو مديد ا ا ةوحلاب هزجبانس ارتد لع اًمِهبمالَعلح

 ةزنابل تلي ترا انما ف لاطفال جلع يصل زاكزاج ازال ّيعلح انما ةرنب نيم
 نصل اطنل احا يطم [نم رخال ذهج]كزمابتسلا سجن جنب كتنل ام :للاك ءارجا رن تملا! دكني بانا

 و ماج لا د(زعل خرز علاش ادبعزعزسوب تب نعل: .ءاعأكيا :

 0 ل هلا ء[نلو ا جذل نا اج لطف لتي ضن نر رود موج الهر هلل يذل نوبل هيل دعا بورلاو
 يا 0

 7 0 0 مارا 7 را ا ا : 0 2

 0 تسلا يع ريس 1 ل8. ل مس وسيسسس هيدي - بيب



 افاد غو هراهزعنظ)ّهذت ال تزال عل ةدنعز قبلا "ملل حالم ان
 بلع ارباولافخ كسول ادهركهشد اص الوز 2. زم نمل بلواء انمغجح اضم جر تائب عَ
 ةجن !ذنالول انا لظلاؤلبعزلو مالي ربل العنا سول يلع إْلَص سد الوم ل اذن اًبحا ص م َلطَاَواَن
 32: املا تعم تلف مؤنال كسل جو نال يبالي ذ اكاد كستمل جو الو دز لو لوغو اوركَس كاد

 إل ةخالولا وتل نف ووتر عمك بنتها لوا اول نتج لَسَولاجلَعْشسإلَحسا

 الان ضاع زعلت تس ادبع هائلا نع دات يوتا ببي ملفات يب وبومرلاد

 5237+ زبا ثمين رقت لازمانهوغل اح ااعل اوف ضنا رض جراءة
 0 انما عانكييزنف يلازمني نست يجلعوسوو جنودنا ةن عرش نع
 فيم ازال جبل عش رجعو نعرشتا] انعلمس ٌتبيعفنملا نحلم جاطرلعا جمبلا لعيلضلا هونت

 ْ ياالله زوال ملام أك بيج : اننا نوتة سانام
 دظاوجع هز عوجملا مالنبسعضمزع رخل دبا د عوزرلا تمدّرع فعل [هربشع للا: عزيلا انهار يشم بجاش

 نانافهوبلا لذ يذق سولي ص الور مسادف إم نان اخ اًروناال تلعب وعل تودع

 انس بنيزضا تعامل انهت خئيعاس يم دل زعم الست نإ ان زضاكل ل انف تعوك امني اغا
 كدا د شد اطضازمض اف تمور هب اليخترقتل اماكن امتد الو نع انض خف ضال انف كو الوءلش أ
 رخال اف ءالاولا وسو ائلع هند صال رمغحل نمبعناتالف حا غشؤرؤ اللخمي ظ
 جن عزاكتالافي طنب تس عزي زع ءانإ !ءانمزعيممل انعرنع سب هلا

 مكاو لع اصول مل اننا جرن ف نالورؤب تالافن لس عرلاك تلعب الصم لوس شين الفلة
 باللاطو ؟يباذل افمويجفكَسو ذا لعشر لصون ال عند ا العجلان ءانان لب كبابأنعا

 زان 1 طلعها جزركباذلاقيلش لا فلاف انا.لتزر يعدو مكوك

 | ص اًبلَععاٍةَسوا طعس تعونلاثانض .دبخاذ سو اورِلَعَس للموت

 00 انف اضل تو حيض انعو كراع جاهل اروقل اراك رت لعل

 تلاشسرع تلاشر عل سدلاهلعشا ملال اضوبخانيسكذ اطبع شالوا كن مث انانوجاِإع

 0000 نر تيل ع سادب عوار عجزالا سيب اك يبدا ضني
 3يبزع ءازو اهازعفمجي | انعنخازبدع يبا ومع ذإلخكناكمةلعن انحالل انف متيلكو طعم مخ ذل

 ذقن قسالواراطعاذلرلكلإح الج نم اكدناز تت جل زع .دالكالكقيدو الطوخي ناطلعش
 5 ناب مال_ انه الغم ذزخج حلم اذاعنؤنمانيتز ميلك هر ذا در اهنلمداناتزتللاب|

 يناسب يع م راف عاذ امر اهلا لسنا
 0 همي طب ل تادف تنك 0 0

 . دما: ا 00 41 وأمان زيبا 0
 وعدا ا د نينو اذا 52-5 هنتاي اباوع ادانشبإ |
 07 6 تا ا

 556 اضل ءطَح ميزا بسا

 زيها عط جيران نا لاش يع شتي عايل خه اربع ب اذ ايلات ليغ مقرن ازعمزللا

 رتاج هركاط رغم كبا ةر تيت ع شاد داع مم /ىزبرلا عايز انتا له الا: لاتن اىدؤي جلا
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 ه<ىكاسد 2ع ى 53 عضو 047
 2-5 تع <م 2 ١7 7-3 س0

 كي د 1١ ا 7 مدرع <؟ء 00 ١و فت 5 5-0 ١
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 ١ نيةممزيران خان عاع اه نفل ناََعسبلَع تدهش اذرتاف ثاخل ةزيتل!ب اعلاف ثداهشُ |
 جز يماببزب نب نطل ازعاج وفل ستحل اني هثد ادع جرم ازب قير خل نيج نير نخل نع دلتلا جيم رانغلا

 كلمني شاؤلافن انذبتلانووزلب انّصعش اولانواوتر م جرف ل ك1 ا ل ا ا |

 ةثلحن اثماغهدج اة زكرشلشل ارك انل الوشم [نلؤاولادبتلا عا اءخاثرشلشل ارق دونغ الو ءآنابترالا
 لان لام هنط غن طنمدج ا ةلكنج ا تفمل جورنال ايؤهتلاءناؤالعسإل د شلت رمت الون الو ءآشنا

 روبل اهب نمضي رنج بعت اكركلوانلهف تنص 5ل اذو اذنه دجاذ جرن عطخفنو تنال الت اله يلم تف
 الان اكرخالاف اند يتبل اوربا اين انالخؤر اضل |ناكلب انضوالاذو اعجب ابجينناورخالؤ شدا :1

 .ةوضرا دوال عطش ةزاختبلاءؤلش يلوا! علل اد جزر غطا درب مؤطفلادجب اهدي يم
 ظ نع يان علم تبراك لادن اهب طنسؤ اذ: ذد | تم اها عطتجبو انني مخي قر اكساطبا لأ
 الفا هدجه رع مر اندلانصتخل جي ل اد هبت اة تل ل كش اربع دار عربا اضجي نعول لا بيب

 هسارنعةارعرتلت |ةعلهس كثببنعؤسلا لم ددعال ةناوزتل ام عرار ضنّصو ايش افنان اف |

 نهدف جرم حض اميطم اي لها ع هدوم الشم ادهش يزاؤ تبر تاويل كن نؤاإل تالت |
 | ايات جناؤلاةم اج اوت ناوطيتل انهشن هر العيش الاثو ناننا مناك اريل عنده

 بارعطقج نع. :وكتل زعل نع فرب انتر ز عيوب! كثب ابالغ قزلاباندنيشسا لامن اوزتلا 9 |
 ر سانام زعبل اد اهات ختي ةفاعدج جيم ليسا هتم وتعازي: زان ياسيد لج
 طال هتسنبلجد تان عب نهج هلزع يزال ثم اثنا اذط سب تضل عار شدت زاذ

 2 كو البداف رغد غدامت لبس فانهم ان طخ ا نرحا ربا هم لب عططق انصر تدلع

 خائال رتل عقهتل رو ع اداؤلّصن نئاا ماضل تلال هزنج عرعر بخ نبيع مواطرعاغلنلا

 انهي ناو نسم بتاء الا اننهال ظفر خال شرب ناذص الا ءآجسلل ذهب اكان وح ب نَءطمف قرت
 :دي زعل انج زيازعبتب ازعل بي أك خالالك فد افي ز جذل زيتا غض ادممزعناانيبعمضننانج
 زوهشلالانييوسف عظعؤل مذ اًمدطل اس اطخا امي ار ليل عنب نم م اضن ةرإ زاد جزع زم جلع

 رياك صلع 2 الذ احل أ بس | بتنا انني
 لتكمل تربل زبن قول مال اه خال لافدؤل رول يلع زبن ئللم ذل ركل بيز عين عط عسل هزعير تلا
 اههلقايدْن الصوارم زعرصانالاظفنن نائب ارم 2ث لاطغلا فرن مالو يضع نكبلا نيل عل افا لو
 اما ميول ارض السلمان دينك ريش ع ورجل وكلا لج لت ل مز مولا اعل اتضل شيئ ل ضار
 ديبي هايف َتاَورْسْولالص نرحب ن] رن أ طحن ل تلا زمالك لاف انكوازك لح ونالة ني نالخّن خدم

 ةيوعلسو ئازعضغ اة ياكل ذوشلا ان اكل عةوواذ اذانكو انك نلحو نال زنالذ لوم مك بئابستبب
 ئريلجتمممناكزارظنا تكلا مم انني تلازمدي)طام دل سّبصا ايدل ميز صولا لهل زمنا كاك ني د تمل ازم
 مم ار يلزم نكن اهزبنس كلوز امم ام. فخورين ]نزلة رس هزمدعا اب مزعت جي ةلباخل ا هع
 يلم او رتبالنعزو يه اًع علا ضف ءاطع تل ارم اوربي زمن ١] ان اكدت فلذ ءاوس ب! او اك اثكلا
 | ونحو تسال نس. ع لنك لنا نونس تل زيت مهدانس اواي وهذنمت بل تلا زبكرزنال اجل ازمهتار زم

 مني هتلاو تمس زءانش | ةرابلاله ان وربع فورا خه الط أ فواطجتل تع يسؤل الضالع ةلاضغف با لط
 ةدالطب اكواهلّصاز هنزك ال مول ارض !زمج لل هنالخن ناله نكمل ناقمثد كاش نام وننم تح فتن ]5
 نمانه سب نعدإشلا مب 3 يمامدرطت الوعد ْوملاَو وان افا ءاتن نال ين الغلو 35-2

 نيييسم|بل ل للا ..- بسحب جكس دع انفعالات التاكد ةنلونم اهدا ريا دج عانع نين كارم داط عفا

 درك !د لررلا
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 دج دحر يو و جا معو و
 1 0 : 3 9 0 2 ١ را ١/1 ا 0
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 7 را 9 ءيد يلق 5 8 7 3 1
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 د مجسم ع م ءاطخمإر تبل
 اخوان اضل اراك ا ودبل نمد [لو الع ءاط ةربل!جائزيدف ايوببناكخ راك زمع اليملاو الئاطلازمءاطط غانا

 520006 0 عم ال زاك مزمل ند فازه |
 نيا ذر مي نع ون عاف ءان ال اخذت العساف امانادلذ ال لطعش الل هطلت منازعات نب ننعم اخذ

 رااح نت اج انعلع ب أكن كادلن نان تربل عنب يؤيلم الاف يد ابشر الا جنت
 راوراناكمانضزعؤل الاد, اريل ةىئسؤناضخل نرحل وضض دازع ينهش

 تو داهحَعْناَكء ءاطختن أكراد اوواخلال امفضحدلانو دانا .ا هيب تا ردتناكبتطاج [نادكسا|

 الو اءعزلفانب ازمه الل نر تبرد عنج جازت هلزعوزتلا ضرع رعسارَع 8-3 فيطل ال عجانيَتلاَوَح
 ن6! انعتبلازعطا مناسب نعببح 1 بل عرعر عفش جوكر عزف ولا تيب اًهْسا/وايإدا١ ااا

 زيتلانزخالاط.ةراكنال نلمس! لافلام مام اَنّيْسآلْس لنجعل تال عش ارجغ ا, انل امل انرتصيم
 اعداد اكان اة سل اطال احا ذنكذلد أك ذالان ياللا لاطشم
 زب لع ردن لف اعالي فلي نإ تايب ل عزم ازرع طن زبلا رغد اعوان اَوْ سس
 تدار نائانعوجانببولز مو لارمطتلايديرزال يطال زمزح آلاونغنشال ذاك
 ابهرعتم اورعْسح انوكم رتل عداؤ اون وعول ومحب ابد فئتين ماض لو تذهنلادانشسا تمر ترب شيرلتلا

 الط كان ءاطنمكبل فاذالبجلا هل فرن اطهتيإ ازمدازعءاذب تعدت جلادن عي وب بج الاي ءافنم
 زعنهربلا بهيزع اعلا لاما نب زمو اول الضال طا ركيتان فت روالع تل تارت ازمنونن اءانلوللا
 كنخضدعن لمن انزع ان مَ كف انبصن لف ؤجزظاياتمتإلجعتج يلم َجْوب الان انتزع تجب ارتب ن رمز عل ساني

 اهنلفاغِلَع تل اّرطغل لزمن رت اظاخ ناكر او رفلا تسلل اًيلط نئاظاغانن اكن ان ضاخ املا هنمٍّسل ااهئلعت اف
 عيت انجل أون مرتيلع انه وتا ءازع وعرب نعول تابع تابعا نا لا 3 2 املا تمل تلاوه انجب انعمل انين دبر علقنب تحتج اني ةيجز عد ازبتع ببحري

 منو انهزلف امم ةزلالْم ا سن ارتد ل عش اربع إزرع مالو جزع داللو هز ع دلل | نعد ا كبد م 39 0

 لاك زج لانو ةياكربدتملا ناب يا ستجتلاتز نه اراز عسل ذنب طاجت ا 0 5 ا ْ
 0 زوكتلا: علف علا نعشاط يشب زعرافّضلا بيب د سمسم 0 6

 بيلا با ناعما يلام و م م 0 0

 ميلعو لاف ناكدبالوبا فان عذجولاا جعل ل تلتبلع صن عز]خكازع [2 ايلعّرعجا ١ م 4 0 06

 رخل ريد ع شارعي تلغلاةداغن وات عجب و يلا 0 38
 انادي از أ بسر تالب متسع انجز مارتزر ف الا رح انوكن اال م : ل اهل اذ اذا يللا 1 24 4 ١

 ١ لاف طاتحلاداقو دان عدلات يدلي عنب ازعل عد ارق 5 : بنيسماب ا . و ١ ,ر ١

 ننوه لانسان ته زم ابق لوما ركن اع اتا تاكل شايجعإبا| |“ 6 0
 5 ا د ب هس طلع ضمنا مامالالعل افف

 تييتملالاننجيو اًيلَمخِنسلانغاءاَشن الخ ءاتتاف حالك ماماكاناكد اشيل لزج ازال افخم

 1 مبزخم امال ظفلاف ماسالا تعاضعن ةمل شلة لشمال اماكن دوك كانك م امالار عت اكلونضملاب انحترال
 لولا بلعشارجعُو الا دا انعدم يونا. لاا الئفين اماما اغا

 قرينننلا بيب أكتب دتمالاءبنيو نابت تلانغإ قا اذ ناجم منام انااا ملبس
 متلبسا سم هدد ءانا فما طكشا.ءاذان اذ نايكي ء اطر ازعانبانعاضج نعل ج نع عونا



 تمس رو يي سا
 'كلر انما انف يلع ولن المد اوهن اه[ زال نث امرت د نب د جعل افجر وعل تمار ع سابع

 1 يس يحرم ءاوغلل زا اونمغلت اللى رو الو اَسهو َناؤزن اقللع - م

 ا ائنللنّملا ايوب هاوس يووم

 نرخ يدر نمدنما اذا انفالضم نجل نالالا عيل هم |زمءارعل ركب بلا منال اوان نوح دونم زجل دب هز اجا

 ا ير و 3 ربما

 ةنمنلا اماللنعئتداورلن اةزخن اعز جر ال اظرلخف 0 يورو عم اوبمونال اكنلئااإ امن
 دانيل اففزبلشملاانيالتواتل ازمه ءانلو لَنَا العلن ف ابل َحاصَو اعرف منان تلف

 0 افهوابلوا اهِلَع انمؤلاث جزم

 فعمل اًدازاز ال افوضتعن ارخاكااَو اههدَجا معة ناحل كلك: لْج ةلا لعن نمؤملار ثمالة ا ططا ضبع

 ابوس ايلول ةرنبرجا ارتريا مضت بج هب رم داطمل الونطملا ءابلا وإعلان دول ةلث+نا
 دلتا شينعدلا ثدنتيعت نان علع ]كد يتلا فتش داشملالونشلا الذال ةلثمل فلس نازل  ءاذاد
 لاتجالةزئانائا اناا خخ اما تادلة غب عل لل ارثع از ادل اًمئان طاتخ ادا ةِلرَع

 مدين تويصحادا ازبالا طبل لطفل ارسلان آن اهدا انا ماا اوَدوَمَع معا اناس

 أنما نعنل دج هلزع النعوات راج عرتدع نيل انقل كراكات انغشا مطار

 نعرف نعم ادة« ايد لاشانغنإتااان جال ةربتذ
 د مبا توي يس ليلا كارلا .نةحرنْسَِملا
 | لانه اللب اقاطهرا آبو اسف ءابلوا هلع معني لج نعلايل نزلي ع هش اربع هلرع جلاب عع

 ياخ انؤيرتيدش اربع اندرات ا اًونَعاَيَرلااًعَدحِإن ا اوبح اًناَك تمهل[ لطي اظف
 | َداَعَع حرز زبقلازماذع طق اطلا امنع طرد ءانلوالارغتس اذعاذال ذبول ادع اضف ن :اتنوئلَواَمِع
 0 حل نما مل كان مل ل يخاماز مؤ

 اورج ار انضايكاذ فحص ةحفرراكلا دلال وقيم ذغ خر إكلا هدا نكاد اراراكوراغص

 ترابا زعرم جزع: كشل زعرافتصلا تيد دؤعلا عن عندا ملا ء[ن1و/زمدجاو افعاذان اناكودفو ير طبتل نمو عدح

 نارك ونون لن ابحأ اذار نح ناننائكنإ طال نشل باو ظننإل ف نلت ضعاتلع
 | اجازه زلوفدورتلا راو خادد ءكاراجف خادش ننمجاب الاس ف ران نعب امني ارعدلتلا

 , ١ فه قافرجاهملا افعاناقل اذرج ابجنوح انزج نير ف رست هناا !ائةناكجلامانادركاعملاافَهنا
 جا نجزوكل انني د ااه زيتلائينخان الون لج !ئيجزهطحرل ملف تلم امال فيش نإ ا زمكبللف نلفزباج
 ىلع دز الو :ومع:انقلإ سال اة تييل عش ادبع دياز عر دازعنإن |نعدإلول انبي عكجل ارح انج

 كلّذَوالل انوَمَعَّوا دم اناا :لذل نترك اربع لن عز اهفبل ارعزبض زب دو اج نعم اغني اصلانَع

 دخلا اهخالا) اعنسشسالاؤد اب امبلَعاطنالخ اذطهإ شل اني نسل زهئلل ف تسل اهنا نأ لد زبصعلل
 لاطفزباعةبانعلق تب ]كن يبالداباهبلازازجكس ةلدازعن لولو نبل هثع زم أفلت اذام

 نفخ زبون ةماعلا عن لم هدي و
 نعاس اذريتلمالع هب اربع جرعه سما اعدت نةجفنع خزبوزبتلام تشي طش دا نقع ةئانعنا

 مم بيوم اناس رْض ب ذزمنعزفكل اطفل ناَنكَوْ موت َنمَرَجءَرعْ سالم

 انئانئتان انما فعن طوزعالاَي) نلت قشاارزع از عيت كي ككل شير اتابعه



 دانس ْؤ ازا ]غل ئاومل انضرخإ ارسل ة دال وج تع نما شدالؤعزم ذلاَسول اذ اتحبارلا ةوي طش

 ثائر از عزتزع تلال نعدض تبعت أكان كين رادع ل راجت للم
 اطر عدل اسد افوبعفا نجز ماطعان ناجم به ذزمتعزمكل اخ اكو بقص ق جالا. تنال نعل ابل
 سلو مالفرق ذرب ن للاطلاع ليل وهل افنان يدنا ءاذاك ترمب عاتب اذ عوثيبجازميل فعلت
 الزم هلت ع ادجعيب انعم ان. نلع كلا يعن ع طنزبلا تيد 5 دظد اذا ملظمب الو تلح اررئب يدوب ابؤلطتللا
 برازيل ال كلا لامن ءاؤرطل اب لجل اوه اذن اًتهلذ ان احب ال ا ذا توي شملاب عاب ف ئوتمزحانممإ ضع

 . يقال فمان دخل رج كاز فلو ارا كفرت اذا اتحخاربلا وبن او لع كلم اوو نم ل فدرغم
 ::داأكرنمتيطقزعتم تانج از عنان ادع قون لنزار شب نين عانس ب
 نالاففيلر نهلة دل دج كتصازغملاهلز ذر تبييض ادبع دعي زجاج داع بلان هس ٌبسيزع
 عزب حاتم مزعتانلل قي قب اضن بزعقج تدلع أكمل انتم لف لش حاط خرج نزلا داون
 نال غلو ٍن الف ناظم لول انلّجج ئن اًمولط عنف نم جاك زومبا انه نإ تتبع سا اوالشلف ل اندامقنأ
 ذره اكل ان اًروصتم تاكدادخمانهتلخلزافلإ ل شعق للة رتعل نب نلوغل نرنضمنباوع كان ال انلهان اوئعنم
 بيد از جردجب باع باز ع أك دالوزبه) للف زم#بزلئ دال ل نضل نفل الك لال افلا خب نانم مغ
 متفوو مدان دخلي بال ايرمعئو الا ةالايلءاطس نعوض زتعن ابا رص ادع ممتاز فمن تل |
 لا لتال لونا نحا جح الذ بف نبا اطربادَج لدم ديم لنفط نعال تل رض ل شاكرا
 كل هاف زي اره جول هطداكدل وثب هد جز لل ص اوسع ملط اف غرم ونل خش دل اذن كلانا خلنا
 سال نه رسملاابااَدصاند اف انكم ع ارتب اج رس عل لخمن سبل جاوب اج ل اقف نبنح عبخ انتزاع
 زاهد ليد اذن دعاضتف تن: ومؤلانم رصف زان ليتل نخر لش رب عنضاخل تالاف نضل خانمافلم |
 قي منذالثماضطشدعيضمر و يكلف اء ا تزل عزل | كسر ظانلا ف نواف لعب الجي ابالغ زرعت

 عيل غر رضوبعو عا اؤل نبني ماضل اهب تيا دعزمجج هازعرتبخ بت يد نع دين صحا 3 هع 35 2 ١١ ع ءهكرورد . وه 1 27و لف لص 1 ا

 نكس ادبعئبال ذل سالو نعنإم انعمياطلا زعبل بري نإ زعانولازعن انثالا اكن ثلج
 زعلان ريل انعدم انك هه ذازبازهرتع جانبا زعئبجسحلا بيب ان عردبلض باذن عن غنم
 اكو ترب علعل هزار اظن اه بدت ففاذ اغا عيدالان اذزراع 2 تجيز عاب يجن ارسل

 ليفت مردنئس نواس لكل !نبدل فر تبل عش اربع رع بص نول انتر اربعن ير مهؤب زعتسمملا
 "ريت شائع ززع عيني د لول ازدياد عز مهزاازعزشلشلا أكد نعود تاسعا
 :نومزارعشلا «٠ زميلنا عش الص شال وسكس اًهردوبتر اذولتدابلكلا: دلاذ
 ناذئلتاب كلان دانس نعد نيل اكن رننانبذهفم عزرتلا نال هياتم قلاب ضد تان أس
 تلاها حاز عوز عرش زبةيجز ع تبان لع بي أك بتج بهل انئادنعر ميقا هد تهلك
 للكبد خباذا زكري وو لسا لعش الس شال شق للذ هج من دن ازوئاتلا جركل اه دلاف ظ

 هيب قا لكل لتي ادنعهازعيب اطجارمج نعلن |رييرلط الباز نهر لال لك دقي نعنبعج
 نعل جطخن الن افل بان مز نر شال العد شال بل ك!رلكل نكد اًهردنو شع تاك !لكبدو عند
 قولا ذل راتبا دعم ادع دارج كتل رع ذولا نقدح انعقع كري بتدالا بيد أكلنا



 دار عل زعاجترالاا بي 51 اان اكتلل نك ناجح لكتالن ه5ابلانلذكوموميل اندْمَعل ايفكل رمد أ

 ًاذطسفلز كيب امه شع قلزاخ بيم اذاذبهبلزمزجف سول ازءدَعَبا صاله مساس هل اهرحا ادع

 بة جفرسودارعشا هش الود افلا نعاذكه زا نم بنقل مدتوإ نع اذطو اضن لة دفا

 ؤ نقبوجنا بيس رلطزذآسبمرتك| جدنبلا خرقلنو نة ضاوزنخ فجرت فرنسوا ماذاال تلت لعها
 اماَسمالعيَرمول تبل ماَجلتا يد نك عرتب 9 هسا

 اة ماضح وب ل ان تهتإل عجب ادع سخن رشم ميار لا بيم رنب ند يام ناطر زنخ

 قتل ريضالاظهسك عل نمش ريا زل رهف لتي غم باشر ضنا ةيقإوررع اذا ولات
 ظ :اءظجل غانا كيج هلي ملح مزن طا الجاز لطتل اةوزجن مهب تلفاز وخادطا

 | نين دازعمزمزتازعدافّصلا بيب كلفنلن ام اكموناطول م ئنب ع هو عا

 ( كلا سلذ هذ ناند هد ائنخ ةلبجف انف طةلمر اهنخان نزل شال دنا لع بارع "وكلا

 | الهدوم تلعن ج انانتمتل 0ت5ر ان 000 5116 رع

 0 ديار اجاب عب زعاطفو بال بس كرك لك هتد) صال وس

 كض مرد ةاينساط ا دوعن ايبدل جوف اضم اثنا اورتيجا علل ل انضائلنفف

 دفا نا ل يالطعال انوه نلج كوعم يداه طن كضو نشف لو خيل
 اك مسار نر جريت شال ةفاعسا اذوسإ نان لاد يب يقل ملبص جلا جلا
 لكرجدعشابع عائل اَسْمإَعَعْناو كك هر بعين امّولاسض ل وطلاء اثلوا ءانيك دل اخنيزيعازج افاذخ انرثااهباختشف غض

 | تنحل ةعلول لذ[ ناضل نايات كت انننظو 1 رلاربعل فرج !ةتالذزع

 0 مالا وكس ان لجيل عتجت ترق ابار نيمكدبيزلغةرانا ب ةدالض مهل اخذتها لهاا
 0 ارجعي كل نكرذداذملا د اكان تزول كش نيبلعمش ادعي مالغرجو دوس دعبل م اطدزا الفضا تيللعمشاا

 ادا نأخبب اَجججر فوز عشب نكن اك اناظدانملاكاتمْئَعم جد دوس ل نمل تان امر دهس اغنأ

 َ ا و ازبانعدا ثميرتكلا علشانك اير عضوم :

 ا
 ومكللؤلخو ب نيوركملاد دنع لو عاام دش نالف نلت ءاذان ترش نال ضلال ناكن ومكّمؤ نوما امل مش اننيؤطكلا

 راؤول نقلا جاوا اتا

 لقاك ناك زم الاء جم نجم كيد عش اربع ديزل جز دباطلا جعل ةديدنشلاةثماض» عت باك نان
 فت وسان ل ادا ند عا: از زان توج ةاكبساشلا|

 0 ك1 اور انتل بطجين ادا

 ايزمرمشتة تان 19 نلؤايشاراشنلا بسس وأ
 ] | فيفا ضتاكش الناجم ا

 8 هنبضم ماكيع ميضنإو اورجيال مابين انج و كج ئح نؤنمؤ بالك همالخالاطأ

 ناارغم وكلما لامها الزانية دؤز غل ةكاا شالاأ

 الا امكن الل ككالو هشدالنرا جن ياتلانب ضب با تاكل اان نارام كات نو تونس ةىثمساغلاض |

 ند صم سي ب هيج م
 | ةكهاو اذ اكركو عل اوجالالس ةةنبضاناطجت ابق باو مكينا !ورءادتو نوعاطلا لا اًوكاخنا

 | اكان 6اللاناذلن هرم ابل رككس كلاؤما ولكن ووكيل ثق تعنمبل او ع رهن اواو غم منه ياذا منتو

 ا ا راد دا تراتيل نضال رق ا 1



 زك اساتلازنجينمكسان ناو اهلها 1! نان انالا امون نارك امهم هللاناالاحزةهنوهشي نال سات اومازن انين
 110100 ءيضننا ابن ابنى اهركء ابنا اون ايزل اانا رمل انتل اثو كوغل!

 نا ابابا ءاوهتسطنشلانيماؤماووكاوضائيذل اها عمل
 اونم ايزل اها انجح رجل انو يحن واش مهمات اكتر او اًوِضتْشُوا ولئن ا اولد ناش وحدنا لن اههلؤا هتداف

 ا سلا ل ا ام نيدو نا
 اضانباولَجو ا اض اًجحْنل خا لب يلهث جوانب اند تدارس هد ةدايش كتم لذاوسوةازعلاذو

 لب اك تلال دج لاجتورعجذن ةداج ايانم تبع اال قل نم ةلاز تول 7 اهرب اتنانارا

 ع ددج انه ضلفعميربا وكن ان افم موني نو خسَورل اعل هلل تمون ين امد جام راهب ارتلع |
 يا ب يا انتوا [زهننوعاطلاو ا

 ا ناك رجال سو لازيرعشا وصلو 0 عدم عير اا الذ 2و اسو

 || اوم اكل اوطخالمشملاونمطسل لَ اَدانعا ا ةقحاوث نالوا اوان رولا ذو ساجد الطبل (قحئانالج إتك
 ع خال نمار باغرلعاولكانل اكمال ةعئرمانافائلس اذا هلا هذا ملؤيزم ةراشلس امل واكب

 ١ جب سو و م ايا با

 ةاهشلا نوهت اذه ثم فاذ نيدمزجج 2 تل العزي طاؤم ماو ملانيزبلص اداه اوبن امكان
 انوا نجلا ىلا اكس اه اور وجم الوا غد اهشل زم ا يمن الف اداه جان لولو تموت اءاركر ١ ءاؤسا لإ يل

 ةلئارشنزالجال اوارشز ا اههتاشمانهدوم الا ظنلإ لو اويف اطمن راعل اداه قوم اهله شا ناؤر زعل الح

 االول زم عاؤادخ نا مكواونمؤن كاسبر ديد كام عيال وكان ءآلال اذلتسلانم ةداهشلاو
 ا اب ون ها

 3 و فام هرع لاحد اهْيَس هدنعةراهش مملح

 ٍةاَعيديعنب ]مزعل س كيدنعلما و نوال صا خو 0
 عاطل ها وكلا نوكيا وا نزل تيل اهب بعل خب نائل وي نعناكس نبارع لاش ادنع
 ايجاد دارابمل هئيجزعيب نب تلون ز عوج ازبتع بيب عت عأكي نةوتاو نب هنمل ةلوداغلاءاضفلارملاغلا
 الخد تلف تاب عرشل عش اناؤلّصز تول م الاف يبل ف تءالعش ادع دارعر ان نط ازعدبتيو اننع
 تالت مز نوما ال هيلع هاه + مانع نعشق ١ تر أكيفشدازب ئه هذاونالا دال
 هلل يي زعتفتتبازغ# هير كيو ا! رهط فلان: عايز شا فلا ايزل
 ع جوج تضل ال 217071 0 ب-7ب-: :تاامغلإ) ان لقت

 قتيل لل ةمدنياؤ كف نسكعم عب ضل د ا
 || صدا رنج ]جوع رضدالزنا اوبن ن يصر دؤكمنسد يد تمانبا كج عما ازهر ذلم اياك شا كحن كح

 سلَعْوج داعم 1 هدول دو مج ويست ع وجا
 دلل” نيببز اعدها روفوب مومل احتدام محا ]زال اندضو نام اهلا كيو ندا مكنات كم ال هربت

 حشو دج دز بج دلزعا|تخلا وزع ننالا اهم شعل طاع نهر او لما يرش اذ لفك
 هازل اف اككفاّصعوا طعس إرم شارل اين نت مزمؤ كيزمال اهل تلد بلع تنادبعبلا نعز ونس بارع

 عيب ةجر تيرم ارجع با هنع رت هازعن ارم ناهز عاشت ب أك تقلا وع شرالصتمززع
 0و عدت ببن ازغاتنقا 7 ميم لذ“ (

0 



 تسئع الملا 9 رنج تبجي طب ررضالاو لوك وطردن انر بلع كن جيو طول نوكل لعلم ننكو كنف
 اخت نيب مضض الوزير تيل مش ارجع ابل دم ل انيضونب اريد نع نشوملاهطااربع د لزع يعزبتهع نعل
 ودب نكشلا هلا شب نو زموصع ضرالللا انتل زهد انانالازمدنيز نعش تنين أند ءةيتل|زملّجا طنَس
 نعزابتعو انور تيزي نيج نعمت سنت وعرق رزيل نعد جانب قع ب بدك ةز مد اك كك ارم هزم
 اتلاف اما زول اَمافرياتلانبب شب تم ان نب زرجنْ هضاشل انانملل ن1ررل اطلعت: اتت ان تسلل اهنا

 خا يب نعت | ادنه) اكن يوك اويتسم طنز اكل ني ملال ئئ ل يمزماّمانط أسمن
 لونوتر ام هرابيز هناك نزع دل ربع لوعيركالاناكاذال افهشءادنعبا سب نعم عرب باز ماحنعل اخضاع

 انهتإتحلا سبب ع دبع نزع تلا اك.داكتا: لج دل وبال زب جاري تلاوركتئاك است نوف
 ةماجم# غاب ردا انئجرلمإ ل تلبانبا عنكلا لق خل دل دبس يلج وفبَتَحل نهض نجني دواطزع
 ةغيدئاشدلط سنع من اوث اظربلا ا: مومن لل جانبا دال ةتيع فجل ذكذا سول اورملَع تبا
 نيل شات كباب باس مل افهزبل تدل ض فبل جيزباشلش ف كاممكل انلمزهلاذ لماع رتض:نعولئاسفرتبلا اننعن ةلافخ
 تبان قطه ئن تاب ن نهر م اقحاسلنؤ نالها ق ند ظن طنط ازعل ان شانل اضمن
 الفالةا سو لاجل ع شبا لص ش الوثب نعش غلتولا ومعك ازعل عدلَسو لاو بلع الس شب إ ودع
 مرتطخزم انكم ضخز عنب نجاذا ل ونفان اذط كندر عع انت نب مضغ نيكل اذ زن ركض / لتيزلع

 ل دابا ونضال ةنبضف اهرب ضف انهت اإل اف سلبي تاففو اذ كوبر اور بل عمد | ص هشن لوس د زعخا
 يلعن عوسؤم نب نإ عرع قفل كاب اذيكةساتزم قت الهش والمنتظر لا ديل نقية لالش اح

 داش ذهل ذانس عيان نال نعد ارؤارلتنبلعمش اربعُوب الث اغل غييل اهني اركنف عن
 نا نالعإ! دل اذ غرتبمزب ا نرالاعياج عن نابع ان اهتم اكلك شال جرجا ئاط ظني ا: غفلت اكن

 1[ دش اولبو شل !ددعز اجر. نيدو نم ضطن كوب كت د نلف خل اركان 12لاف ودل اذرتلعمسا

 نكمؤبذ نالنب نال نال نتن الغرب ضن امانه فأل ةنالع نهض كك تكفل نركا ةفالتل ةلائتلعأ
 يود قبانالاط مجان اله نبنكت فلا زبانمنالع الغل اننيداعتلاومرطاتانكتتن زم انكرهفتنم
 | مادا جن عش مانا هلت ل لعو1سورل العشب اسمن الونيتءانش نفل انين كبوتر
 قر هساولاو يبه نلمس ناكو ثتج ارم ردشمبوا مما ءاشام هشكتوز وكلا ترف ثلا سل اشلدف ا

 لج طضاؤول نرخاساتلان اال اف ثلئان لت انرل>ئال افق مم ننال انلمل انف جالا ئاجنانلبلا
 لف فلاط سب نكن بط ذاذغلر نان كم كاكا لاملادمتنم اءنوربخ ذل نيج رزمتجتال اًهحازت باها ذا

 مل نال ظلت نخل انها مجن زمانا اة كلفلاخاناننو كل ةكنمجلط ان. طغالفا

 [”لانتنج الكتل انولخخلاه كنج احيا همكلز امنل تقول ناش اا رمزا لج ظفل اخ ياذا شبطغاف
 ] ماظن اجماع نلمس انس عاش مناًمغلم يلع اري شلدل وباانال انهن بعارز عسل انءاضفلانع أ

 ناك بيه رطب وفلل موو اًييجامحانارو ايمن ادللذ ارز هس نوت تبا دق ذولا نأ ب ْ

 [مبتدؤن بتل ءالسلزهتاكزم وجبل دتخب لوهران نوم عزت مداه ناصف رب

١ 
 ا

 | دجساهدلذاءلضؤل الست اهم شكك اكرم هيب اذن كزمالضغمزبضنتو عظم عزو نعاكلح ير طش اويزبلل



 اهضعؤو نلَبلا نم ياام انتل امجد مالا نوب انادتفل اع اًمضان نوكين إب ءانشلل اهَسم اًطعانبس
 لاخي »بلو وصنللا « ضنك خذ 0 ذازاوعيلا هيو جيلا احا نجس نج ايتن رطل نا نم نك زاط

 دانك كرف غش فلل زم مؤلم بالم اهني لج قبيل هنيطم مال تا يقلل زماننا تضل مول عاذ لع

 الذان زيتا زركاتل رنا ذو ز هاربر تيا لعن مويا مال ذل اذ اربع دياز عنرؤكعلا ضي بتدالا بيب 5
 لت يمان اذام هديبِتاؤَصلل ضفوبورنبعب ناهس مش اننا ازمة اهننامالكلاف ن مي متنغن لا هنالكو

 | تيدلمَسزعنتعلا ب ل دقت ل كاك هس

 نمالاثمول اونا ل: غيج حا هضبزاكرم (ليي تاغ ةناكل هت لمالك غعج انعم اهلا رعب تلاعب َنعِلَع 8 ١
 ماجحللي تكمل دلتا ايل: لاذ ءؤسزي العلن انج تغرس 1 سلا

 كذا اذن اهماثمف اهانإرّتكل از اكاتلخسلل جزع نعرف ور خطف هدفرب هاذ اف دل ظنذل جو نعت ض شكا د١“
 افلح دفاانانالفتتخا و .: 0 ا د يعمم ١

 راائع جوف اًضغل ف اًبيبحالذئشادومل ل ان اكمل ايصنخااًدلِؤ حالم افضل ايو وار جاطمل اكل ا انج

 هرتعلاة قع يقعان اطار .: ةزعدباتعلع تب أك ظفاوم ّمناكئاؤم مزمؤلننا اديان

 00 ٍ ةضاجوافوا

 5 كتلك ا ل انمار افلا 0

 َْت عانس اربع ٍِح !نيينعيجا كثي تعق أذ ني

 1 را سما 21811 ل هلا

 مائة يدرب اكلْجت اما ارتب لك هش ادع هاجرت دإ عزب جي قعوتقل زعمت نعزي, 3ع ع بيب أ

 ننال زماناغشإت انَبذلا لزمن اكء المج اارناالاج ارش هر دن كج نازخا زم شملا» اهدنا هانا

 دا ديع بال اين باو زفكيزااو ازمادفعتبوعاشت لوكا ابي كل زملزنا انيك كيل انا انما خان طعن 0 0 ا

 الباك ملاغ الورك لع ش ادنعب النفل بج هل زعزاكسنبازه جنب شادنعز عدت ٌكييدشعأ 7 0 1 ا
 داكن امان ًماكسنمالا هير اهعدذ شدي بابإلافف ماكل هياواهن ريالا كتي كل اوم اولكان 22 7 ١

 كارلضإناالاتللعملاة رسل الا ءاكجل نوعين كلتاكول ءانهعإلاب نال م اكس نَع م كآو لهسلا | / 5 1 يذلا ظ

 كبائن اونم متنا يعز نينل الان الجمع هلال اوجه نوعاطلا لاركاح من اكل لاوضفبل رَئئالض 'ماكح و 2 1 :

 كابا دال اخل اننهزبا نعي عزيقيز عدخ انبتع بيد كنزعاطل ل اذكاج, نانقب كلن لاند م را , م0 :

 لانك اذ ماك لولا اياد طال عيب ككاؤم | اًولكأت لور طور شمن اطرذ اًسمطخيي نردد كيعل عانس هيما | / س 1 :
 3 اكاذارثكح صن آكل ذنخاؤ رون وزعي اطال كفل اظ نالت بناه نع دك ل اذ اًتفطلام اعدم / : 0 :

 ل ةافزنلا نامض زماني تاكا درتيزبدق ابتعم يدل نشل عيت كيما ل
 عقب 0 3 5

 خم فرن اهتمام اهل رشا هيب كب نطو نيحلإب كريو وم كانها فال 4 1 0
 زك |لتبيانع اربع ا لخلاف سدا انني مجند انلازقداشالا يأكل ل

 اركاف اضاف نجف الشق انك هولججافان ب اطمزم ايش كتهلشواولا او ظنا نكل روي الطارلا اس صتيمكآعنا

 يود ادت ل اما كل



 8 2 دع 0 3 - 2 2 5 حيل يح - 5 7 تح نك ا مو و تيد

 3 ا و د ع 5-5 0 هم 01 3و 5-5 هي

 - 1 هم. © 3 7 يح <ى خل يع لا >7 2 9 دم و

 3 2.21 تا هس كف 2

 نوك اطمأن نبي ز رتب لش اهب بال ايل نظن رت زعز حزبا ةزعز اوت هوب بقيه نون
 ةانبزخاب اافرل كنوع اجل امكاخجزعل اظظتللذ]مجم اقدم! لاَذ 'ناطلتل لوا اؤكاضف :ثلإمدانبهؤاطعزانمامنبب

 دافعت ةددذ هن اكرعولا اه ظنال اةناشنص فنكنل ف ضكناهثبإادفو ثوعاطلا ؟<زخانال اًبارْعَحَت : <تاكراأ

 : لتهديد جزاك اومن عننا

 | باز طانغ ضو )يول لبذ تركز أك سهقبا قتالهم لاهم وعر زم الغ يزل انعم . انقل
 ا 12 اهفننيلجر ةرل تمل عرش ارث - ها زعن محل ازد ١ ديد نخ طنرلازعرا شن ازعبوب ربا بيب مخل اة زنتلا

 | كلتا عاام نتن دخات اف حالخ ماني نو كن انج امال الجنا 7

 لع تملازعن الب ةنعنأت ملازء جزع تع ّشمد رخاكا ان غلإ الورككف طنب اهعرو اانثرد الاب نضام

 لانس اند اضلنخ اذ كاشف انوكن بلجن انسة لجو طز اسد عاتب كوكل زحل نرتب دع شاببعا
 | 1مم كح ضن هشانبجو اهوهطفاق ان. عادل ظنيل اقعناتنعلا تانخانلل امنمدعا لكك اةنانلنعتكوأ 1

 | دلة داوم عنلةعر انهن كر عميعزبا تيدوبل كعب يضو شنغن عودت اه تنازلي ةداّصلا

 عما عالا جبت تاكانانا فانا مانو عج يع مو منو ممل م تنتج

 | اذا خم انن حاتم توضح ودخإمثا اكس انج ظنفانخ ونشحن اان زلم ةلهاآع نأب مةاراطنلا

 سوم سس وص ا لامن هذ :اًمدذ اذااك همن رطنضا

 ماماكشان ع اناناف رع نتانيا عرعع اتلازباطع بيز عمادشملا جازي زم عزعربماع

 0ك ص ان انخا بأ مكس عدس سفارتنا

 2م ككل اذيال ؛لتزإ لع شارب هيلزعز عابد نو ا حاملا بيد نعيني عزب [زعفعلا
 اتيدالافهنضتانعوتربادع شارما: اد ال فدو نب نك دانس نية زعجا ع كين عيتع اك هنايزعكلا|

 يك انادضعتل التلك طابع بال ذل ران نعلين نع زم نع لازع بل انغغتس كتاف

 يما كتييونع حام ادثبارزكلا وفا اهلا امزح ززغ وبن ذلاوج اع طواشاذ اخجل ]
 دو | ممرعَب ءانعلع بيد >هنداء ان ارث اغلب اير عبس اككلا هج او اذدشلانم اشكل اب سبا

 ةلظنخزلائمضاناثتتلازهن نيوض ضان - غش اهزعيازغس ل زانت نشا وبوزع

 ا فاض مانطلاانونعزعمرح يرعب رع بيبأك ليك أ ماذا بارت
 | انام اثبلا ذل الضار رتل قيخ الخ ف ولطتاو كحل رضا لانا يشيل وطنا تمع العمل لبنك

 | اسوم آسكداك بلع ]صم الوئسد سعد اندإ ل اقرافنلا اه ومغنمممومججرا تلات اكتمال ازييشلا |

 ااه زمالا تاز ال طال الغار لع بسالة امالوراذالورانعأ كيت لنمو شلل فسخ اسما
 اة َجلادك كاك ملةدعر بال دغجف كبزذ تظل خل عج كفطنمو كيو نبل تهاني ساو غ

 ع

 |[ دوعوسم مب ييجم ومب دج
 0 | تاطاو اج وعض زل غيل انيس اكرجال وش ابجْوادَملا اًضفإ لف دال اَوريضشل ايل اباَواكبنظْوارؤن ةداهش

 ' نام خ اناا اياقم اضاتخخاع اومن عدا َجِإَك س اًماحَلَعاو والحج السائل نارا

 نلت ذو رع رح ئاصطلا دون جز مدع وحلا ووعد يهين تبول +

 طال ض/اووهتضنلاقد ل ادد نضل جو كرف الوشم اءانن لة لاذ |
 رت ةينونخن مم ع ا تيب نحلل



 ٍدَعْبالَص ساما بز نتا لع سار: جنو نعذالا تيب اهلاللإ خلا /تايجطاودنب تيس |
 اوبلفةفطلايإنبازمز تيل رولا بما غل ناثتال انط ٌبِب أك [يض غمر ضطلالان اًضفل ا, طازمةسوملا
 انظر أكراطلة لون البلس اذبلَعش اجعل يبرم قطعت وو راش اف من
 اتا تيلعنب اللا وكييزل هون ملا مقرن اناا تعد كيتون تؤم الناقص لب اننا
 فلكس دار عتع نيه 1 ضيم الخ يناس .ةرلاطعلعرشد ص الورعان فخ اخدش ضخ اث
 ديلا نيد تباع نيه ذره الاطرش اكس لاعب[ ص شد الور هتخلاةرتلا
 نوط نعذا تميز اناكياؤس هضافل انزعاج تاجرا از كلذ اوالاشدتل!طشم اهعهنضحت نزع
 نونا نيوتيلا هت بيز كاظم كفا

 دعم يزعرخازع بون اجكيسدانطل زم غر طاكو الج ندرة ا
 00 وس وح وس دعم تاخر
 لمودل !ضاخشاذ ذاََسد :كازهلعش اص شال وسل انلا و بتل عشادبع از عنهن عيبا زعن ابن نع جسا

 يضرم كيزيااتندس تا انرخالاز« منج زجل الإ خف ألذ
 ايبا هول تاب م1 ميلاد نق ابن ناهدسنناجر تيل النك كنس سلا ةرعش | 2 -<ىأ|

 انا نعراطنصلا كيده ان -اهدجيلَعش فاصل خا ٌتلهسريزكلا ناهَّناابض ناطَنَس زانرلونس الا 0 6 2
 كيب ءزاتدد ملكلالقإننبال تيل كرب نمؤيلماناكلةرتييلعشدادبح نزع ا+نباكمزع كاني قزعتسم ١ راكك* < ١

 ل بو ئازدلعمتتا طم ول نإ د0 عل عبار عن عجز عز كتل لزع عر عملازب نعي ازعنانيزعدج اندم | حم ب ظ
 كيهبةمنبدخازعن ات ك2 | ينفي ب |: ديالا نة الذال نفاخ تنعش م ب --

 اطيعبدس تيزي نوت يزعو وانو سم هب غاسد داش | ادم رع ا
 لملم الا نلمخأ و نط رحنا تاز تل اكس أ تدك زمن ذاط دنس ات ةزيو دان 1 «<(تيس :

 11 ماركت نانو فاو اتا تنجب اما نيا لاطل/ ةنبزسالل يبتلع ا
 َناَرِع نخيل نعوفج هل باتعد اع تيوغيازعإا بنا حاز عزاوفصزعتب ا تدازعيت وجنب ٌبيباناباطتف | 03 ي <<ثح
 اهني كراس و :راناطالا اودع اك اشار عهس الزم ب شل ارت ادع داعب ع 1 ا 0

 دعا تم وعبد ناس تلزم اَةيرَعل اباوكجزادع اكان اَو سلا مامالا ادعم تبا مامات ١
 ا واكب يسود داماك رنرّضم اطانعمّتاال ئبالادراؤمدعا انها

 فومو بكج ييزمامالاَة إو 0 ا ا ع

 تنلالإ ةنافج ل تعدومت نأ ست هديتك العش اكسس اويسررب ْمَحاَمْسلءاذاغْلَمع

 مدداّولل ران ذ اككازمثيرلا م ضمرذ تاكل )نو راطخا امانه امد خا دك عب ص اك اشنل انوصي ملف توذ |

 : نعانهب انتمانجي عب انجعلك ثب أك امال ا اكساس مب َءاذَ خابملا ءاذتد جلبها: 1و ا

 مضففام ةدل ال نان اين خاذلدؤماؤ تفانعبكر يد هلك اًينالازم نتا ةيلتال هج عازر شنب ة يع 0000 ظ
 لقياك نرحب دغش ادبحدازعوتسا ترابا عالاطخ عرس كيد زعيجارعتع كبك يالا ١ نا ا 3

 رفضا انتبلإ مييبزضال اخوان 0 يلا قر 0 ض١
 هتمالع اعل ويظن اللتال اهرب ضان لت نعتم ام عوماكئعان اترابلاور لعد اذان انو بتول ىتبالا 8 2

 مالح اززم اي انفَكحنملا نعت ادماذمل امد! ع تاج لهنا 0 ا
 ظنّوكام كلذ زم ل مَحدَومؤاذ علو انتخاب يدخل نفر انشا راش محتل! دداذ 98 ا ١

 هاكر نلف هزم هضاذل ناب. بيل اربع نعل ف تي أكن ايضغدن | وزب ضف الوطن

 ظ



 قش صش ا 1وهر ذل نحول ثارت جلزع هز مق د تسع ددنلا بيرن نعد أكيد

 لاف زافائبشب نحال لم زم د مطول جاع رضجي زم جزل ا كض:د ونامل تلاذبتبل اكسب ضف اخ !لَسيكرث اذ

 ملواعرسإَوَصان ولت اضع علا اناذاالكو نافل اطيرشم ان نال امن عرب ل, در تا لزمدعلم
 يلا وسن بسضالا خاطئ دان نازله زم اني لض اورج ني نوكيا كم

 تاب الملا رنكت اعلا ةزامالكانتبلساتل اب علتودإ درع شدا ]ص هشد اوف ناكل نزل تت لعكزلا
 لقفل اناتدجيرملا سجل نومه اك اج انااا رساتلا جنا !:لعد اجدق شب الص ش الون هن اظنلا

 مكاطهباَعش لحس الون اكئراتل نم ءظدرل عطعا اها نفخ الف عيش ان زممل دج ن ف نم عمت اما
 تاز كتاناك. بلع عت داع اناني جداا يدب مافانافنبب كل عقم نة نالت ماخغاذا١
 ائكنإ عزب اوه شلل رش وذ ثم جال 3 نجح اج اذاذدنم عين الو ءاط امل[ تللذ لبد اناهل طم ايل ع جت مللت

 هلَععتن ةعقملاو الكتاتيب خلا وشن طب مناف كف نم كباناطصف اكو نباناشستس |
 | فلوسك اطار ابخز مخ اهي اسلل نش راتب اطر لج اسفل عنج مثار اهنضتضسىوفمتلاك

 الاضّيزابهنن امْهعل اهل رنالزن ملا ضيفو ايه اع اهماؤس ات ال انمذاخ ار قد )عند لنج نما سدح اذ
 |٠ يحاك |ميلعاوثازبنلا عمل اطخ فرب علبخانك مورق ار عمشبا 1 هش الولسلا انهترال تمض اوكتوابخ اوان

 | ةغالةنانالفت الوعر ولوج انفو نالؤزب نال انطو كال نا نط يلعن اوال ندخل
 ملط بديرطجانا عدلت ة غامضة يحن ناقل نامل اكن عامك زجاج كما
 |” ترن دانت نولومند امم اه موعلل لوم امم معن ورسم نكدعْغن لضخ ةدشف ال ونمد غن ول وم الخ تيرشل اره 0

 ظ 32 ثلج ال هل وه طبس منت مهلازبالف تمل او تنل وعدي زكلو مجال |! ءالعالؤه ادم او: ك نميز كلذ ١
 تبا ار عرماتلا طالخ زم غش !ناكاذ اذ كبور اورْبلَعمْ لص شمال اًمتنم مْؤطَع (ًمحتانشن اكو منبت ١
 كره انجاطلغيط ايقرلنع[يخل ا: ؤرعانمل اه ناف ازد ل وشال فوك ععتجلا لعل اراذالو قوس الم يخل ١الو |

 الانين مؤطخلا عطول اصلح نخل ان يا اميل مط يعجن اك انت انشر تلعنفن ا
 لكل درع صم الوستلاذ عب ل ان نعد ارجع هازع انهو جنتل تمد أك لسور اورتلع
 00 : 0 - هجرس

 اكل ع شارع از عجن دل زبك ازعزاؤمسزعداتفلا كرد كلج اَجعَ لاح! انببلا
 يبا ةينبعتبا ٌبيركيفلا رعد ازبقيجزعتع أ كم ضفدطد تيا كلا ذم اوريكم ارز ككانمذ كم هانا
 النعال الن عقب جل انع هنن الامل عد تجب م دج روي خشم دخل وكيل نعبر طلانبس منع
 ةانوتملا لمن َجلاشناو ىيب كف ْضاَعئاناَ ب أكمل خالة نانان, ليعمل لان انطك

 نالذش ا هرئل ماا الدكت امتنا بنينا عما ,كلَع منتي انسمطاف تالنت بولطل ناكر اك لس ل خالف

 تياانسد+ ند ديؤل/ دونت تؤ هعضصؤمو نال نقيب ناطر تل نال ل حلالا لحاء رثبتل طحّتاد

 نيباربو نهاوند اًجتاكول مرا لج عم الل جلخ ر تب المل عاذافدنتبلا منت
 نالت ليلا ذ للتإع اطضازعة جز عال صناؤهسهزعداتض لاب [ك2ل لق شن ةقم لق

 نافيا عقلاء زمديعزب بدق أكد اخالختلغلغ قل النجا ةرزان دج ذأ
 مزيل اوزان تحل اذ كب ةوئتلا بل عجيل هنتوا لكاتب ع دلع هدا اكيبعزعن املس
 نار داش كج تخول تال ف ءاطد تعد: نكس اوعي أك زال تششان اة
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 :نكشان ةعتل اا عهلش فن ايم! انغام ريل اهكتاسكلع نال
 1 و هرم هد مس داوم ام ما را
 لطتلةناطحا شل بالتلي تباع ا عيع ارب نزع انما 0 نا
 كسر عسا هس و سم همس ردا يل.
 بالَسيضا عع انعاضج نع تانعل بيب أكو تلال نملة فل زتياله شاد ع دز ءاقمزعتشتلا || 0 0
 1 رع الك ع سلع ا هياجرجاو دوال ل اجلنتويت ماو تلا ةيبتساا ا

 نبا نغوبعواكحلارلعزعدا كيب نعيم |ك ران ولت دع ادع دز عرسال دع صن إل عرلا ضي زعنجشتلا | 6 0 0

 5 الآل يذبل اضزاناببجر يل عرنإ لاق تقيل اف ذلة طلع اربع دازعساتلا ةازع 9 7 .: ل ل

 اهالبتع ازعاج عناب صب لش مل تلتإل عش ادع زعم نعن انا رعيشتلا انعالن هنا حجي 1 1 ص 3

 0-لا م ا يت لثعإ ةلرالع| ادد 22

 تارا لل جال عدلاتي انبصذ الم راؤخدلوا طلخا لسا كلان نت انهيضدا نالذأ 2 هب
 525000 انجل اتناوئ لاك انفي تخش نضام ا ءاننزتد دش رتمب | 05

 قطغعافمشإ 1 رحم ا كاع ورع زكش لا يظن اناتام ْ > 5

 بتساف | داعلا باز عرب اباؤب ان يشللانطؤ خاراتخ نإ أ 7 0 ةياعسكا 0-0 محمر

 :اقيل اعيان اندم تب ماك م :لاط ات ذم 55 ظ
 نعت انارنتبلا(ةهعدسا لكم نا نيا اذؤ ل تل لعن بنور مول نمنخ نجلا 00 ا
 لاثةنبلا اسافاقاب اي ساما ديارنا قتال 8-2 غرم ا
 امبتجام ناك امرا تاكا غل: جنافضن امبالا ال اهل هند الكت سلاف هيييدشا 2-5 ا ١

 تكن إلا بق عيبوبختبا ثييزجج تبة نتمنا بد نع بؤ يه كلان اياجتضال تبل ذم ٍ . يمل

 00 اهدنا مالك السباب انا ش اد زعتر شان عجن 0-3 0 0 ١
 عع: لا. نعلتج ازعل ادهني ريد وعدم ا ثيد دع أك نإ نين اهلج ةركيذللامج يه طار ,ن 12

 لكيم نياق اكان نيتي مرن دات ننال ناز ةعقيطن اطل ١ ايلا ربل“
 معو د دانس نالطتءانا ذاتيا كلناكل رحيل ادبعد نجت نع تانلققرياطا نعش ليد اج رز" 01 نا
 لت اتناانااج س ازهر ون اكل نبش الب اعمق عا ءاوس ضدّع ءاوس نسا 01 00 ل ا

 ا فاق طنزلا لؤي نانيس ند اهزعاتل عنان اك لعاذ انهي لج 34 . ك ١

 اض ٠
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 0 34 ش رمل“ م

 هل 0

 اوهتزجلإَض عراف را ا اد د هس وم

 رس انبتمنعتءعاّبسمي ئادناث انما نعلث معي اعدل ميدل تراسل السب اذا

 00 دامب موساؤ اكاج تنم مؤعلا طلت ازعل تاب ةضارش جا تج ةازعبش يدع
 مترك ما اكن اخج اتت ضيزكال نفاذ د اذاكن فيكتب اوافق نا ديلد الابل ند

 نم اواو اوبَش يي الوئهبدنتبلا'صاخض غلشب ةنوم ع مه ءان بتل ا رغأ .كيبل ااه 3 ماوس مدع ملام رعت ارتينا اليت هب نتبلا : صا غلب ءانإل تباع

 تكدس ”ادا تن ثاجفل انبي ميلخْس انتبه ةكال ايمن وضل َء اوس اوبتيزلمدكنملعاطمجلا

 انكم اهمااكاذات ان عاعس 5 ادنتب اهبوهَتل ا نكرتل نجما اهرخا اينوم كتان طا انرانلاعتادلا

 ب وسل 3 ناثعب ا ناي

 ' كر 1 يح دج 2 كئاذَع |ىع يع

 لا 6 يلا ركل هاوي 82 ب م



 ل 0 00 3 |

 اةننرماش كيو كلا ناكنزرماش افاقوبعد التف املا ارانب لعكس اولا ند

 ا م داكن كنزا لمرنجب ناو دنا زكلانب تنم ئلا رجعنا ؟تاناكال اذغل اذ
 رادلاذ ون ثلاوتساز ان انهاشل ا جزمنيعتملاخ اتافددتبلا اةةعدج اذ ]كان انافببئخاويفدنتبلااف انكم

 ياني دز تاني يلام ةباوكك داع ئينلا عشب ضجة نازك
 سن له اخر ل“ تذهل جلع انمخار ل كح الا رس زا تيل عش ار نع دازع

 2تاناو للر :رمرلال ةزدهلج اننا ةلكتيفتلا كيك انتم د اذدكملاو ءاؤسذنتب اةتمدحا) 1

 كلك شاف اهل ذاومون الط انمناكامج ابل اناا هد أهل اةببشل ال اطرظعلا نشل تركت لاني تدالاتد

 مضخم حمس من هوو همم امس عزف ضم جا

 لاقت :الابرم انمدحاهزكعرذر تملك! كارم اذذ انما ناش تال وزع, طقه اربع انتم اف نانس
 اهم تعض ةيشج اة انتل ما اانا اهاضفناطدتل افي جنو جرطنناكلئش اذ هرخ

 رعرب طارح نس .اننعوق كيد نعجن ىللاه ضف كج دبل اَماذااذااناكئا نجت انارخالاركزو

 مود ستا طوال ا ف5
 يدم كرولا كدن جانا عطايا دخسا نم ضالة ضف انجب مك
 وكلم اةدهو مفاد مكمل مضانمَد سس م |

 فبها زبدئاهزعلاضزبانعرتبانعلع تيب اه نان داهشنضفانج بنج اخنابجتلاةضاخ اناث وزنا

 اًمونالن؛ انا ةزملا نصت افرض يتم ليا ةاا داك وات طا درعا ضن نعرانتلا

 داكار كناوهو زاد هيل هيسسس نيم

 نب عمد كيزنإل برايزعار جرب لعزتجج باشا اهنازجز عبائجاّرعدإ لإ َعلَعس بيبر نعةقعلا ربا

 طفشت طعددؤ حرب ع نزاهب فضا نبا ذاق دكا ذا قرش عا
 زم اوان نبعد لقت ماذانمد كود وهو ثار تن عرتف نمالار ارازح عاكرساتل الو اكل ف

 زول اه انشد اوي ضحاناف عدا مانت كلم اهيا عدا كنان اانا ران افهنإ طوناذ شف 6: كدّمكت

 م زال اناناس يانا هده جزمة غنج اديرالا نفك تهوالو جاين دش اللا

 : : 0 لات إلإ6ن عد زعجسرالا اه كات تحس منن راد البس ]خ سعت املعدنتبلا هما نطل ئىتاا لع

 3 7 _ || 82م ذاندلج ابعت نبلجيذ ضف 555 اع نامزرعركتاط اني اتسم تيب

 ا را ا وعش اهن مهرب انمراطتلا بمدن |نئءنئدم اتللح اطل مهتسانتخ د تا حاصل افنتج .خالاةنييماشن |

 ا يووم ب حج |

 0 عني كنع كولو ا الودع ميلشم نت ميا
 2 همكم دم د م جب وزعم انه نتا تءزا
 0 ب ايس نكي ملز اذانإت اذن اذ [نبشنتبل ادار ايخالاا رطب متل نيتي 5 قاَمشِلَع

 5 عما كن انيزكالولانمن انيق عراك تانهتمالا
 خورَعَوم انافدؤمشل اهتم لحرب لكيم :

 وتيرة زمر امشالراكزاقنن لَ يه د 6ر2 نكرلا طا

 زنتلاولانش كاولنج عالنت اوكا جد هن اكرام قوس عن نط كالا

 | دلل جدانتترم الان 00 ظ

 لكلا هاو عنملاد نع الئ إش عطل انعاش انتل ذ وكن انك اتيشالا هند. ميس ذلك نيا والاالا

 ا 7
 دف ا



 رام ١ نال“ نك ا 0ك
 ا 0 ل 7 رشا

 الرهن اتت نالط عنا ربل اجد كلؤ كلا زمد فش تلج ربا انما سن اطي تشل

 3هنلاءاتخنبدنتيلا جف ونمت اقز لاعبو ص اكموكمنئدرناكسلاالا هداه ل طش ننال ذك اةشزاطرتاذ

 عن امعنيلعنعسع وسو نعي ان بتع ٌبيدطعؤال ان ؤدلءاظرملا عالطاذازج تل نا اجرب ةرتاذرتلَع

 ناجم دم | يب طن بارا نكن نضع تيل عوض يرتما باها ذمكعنب تجيد
 اجيؤيلااطنجرنبل كلان عزم الار اكت ويف راوشلإ. جزاع ّناواشل اةايادوفلا نطل حا اهد
 قالت فو ال اندفاس جالا هثداذا زنا اوضوض وم دان ال تيل كخداشلال اذ يد لقال اناني بنانالا
 ةزبتحلل[ماك: ناظر ماتم نإ نين ناكر الو لا تل امال انام
 ةكرشلا مابك السنين م َججِراكابَوعمعو اني تطرب دفة لاضحيل الضاراهذل|نيثولخمازم

 نقاّجزعن بسلا بيب تول ينلاف املا رشعي رو لع عضل ان خخ او عرفا ةؤيارتعاولافغشضف ف انفسنا و

 لوم نكمل الاتساع دكالة هزل عااد لبد اطال وكان طلال لي اسس سرك
 0من ان ماطالا عال آل لعنبو الكوك ادجض فز جول باول !الا تيب لع ساهر

 تازعنزسازعئبز لاذ ءاؤَرامدمعِلَعَو انها امال نعن نعطلا زائرنا حمانا بوصل الع جر عيب
 رضا ديعرؤر لارا افضتجئيعلب ةداذذل افف اطل ئه ادم ةنلونا ةرارزلر بطلا لاخلا ةلبجزعسْعفا

 هنيئا. ثيل اجا ةراقذهلاففوم ارك ظنو ربل مان ن ايش ش اواي عداؤحل اننخلفالبل انس
 نيبعتم ايتن اكاد ادادابطلالاظ باج للك عضم لغير اجل لع اميز طيس جول اعز غال روس انت

 جيمس يح زج رداع اناكراذ سس كيل جلل ذناكاذا ةدادخل اف ١ تامتمس رج يازم اجرب طابعا

 ملا ان الذل ويت هلا نيش راوي نكي اذا ماك خال انتم بلع عز انجرن الائاكانانةكاذنص قا
 :ىصاو .

 حاصنيم هدو اورم اب مضطب آو لارج كمتبالَصْش الوب دناكلاذغل ادا ؤديهاترلوؤلا )جل ادتعل نو
 | الص الون ل بركب ل ع طارجعإبا ضقعل ةنانبش يانور شل زعرب تلا ٌبييدتدلاؤ كلت
 آفات لعش اربع داع رع هلزعنابازعدل انف جزعبتع برد هشوربرلا غنام َصرْجص دانس ولاد
 راض يكاددج أسمه نيب انتلعاذ لانج عقر ان ةدافش تالا ولك إيصال هتذاجا

 ةللالو د ىاكل اذ: 20 هشارتع د زع مزاين مزعناوهسصزعنإتشلا بمب كرش زول طفل جندل الع

 هاي زعتر انييافلازعز إتحاد كلب ان سودا ودون مؤ ٍؤسكدلا د لكهئباكص نم
6 

 + هل تل كلو ل ترإلعل انج عتاب درهاش ةدائئبلَسَو اه لَع شاص الست يضف ويدل شل تنال دج عم 524. عك ا 1 أم ب مص مواع 5 0 < ب -_ 8ع رك 2١ حب
 ذاع ع2 يلعن ديع تلا بيد نع 2 فلعل !ءر تبالغ ن يؤ مارب كو قل المنجد ان ةداغشب اه ٍ 2 0 ١ 3 م هر ءكو 5 ترو يعمل م 7-00 داوي وج م 1 2

5 0 
 ١

 ذلة اتينا ل وج اع يجزعالتل ار عوز ريب قعر نبش ادنعزع ءازب تع تيب أولعٌكه ان الالالفا لق“ يالا |
 ذكر واسدإذؤمجزمناكام اًمافرباتل افومجف متخلانب حير ِلَءاذادجاول اليل !ةداهشان :جالاتلامالاتاك

 500 ذيج رع جا زمتجزب شارب عز عرب ازع تول نإ كيدزتلا ,ةخانمالكت اذ عتللمن :



 بماي د سس سم دو حو رو سل ا سيم سس | ل 4 0

 022 ب دتصعووتتتتت تموتوووواو ين 7 هدرحما عجم" * . يع

 8 ير 80 32 هر 3 . 2 ع 7 7 7 2 «<- 9 .٠ 7 1 ١ ونت و ٍّ و ب 6 حل 0 كيا .

نول تزخ نامدقيتؤإبل اف لضنن اعلاف ذام هد هنيدي ةدافشون ونمت نالت لق
 | تنجز م منجل تداكساذ 

 عمال اخراجه كج إبر زيت و غرب عزب الخد لا عينع جانبا زعنبتما ثيسد نان اكمل ؤب

 أ 18:1 واخ رنمالا رت وكلا ركزت عزل تزال لق اضم ؤ وذل طل غضا[ هفضل سرس خخل اذغئنو داش
 | اقنو لوو رتلجدوزعتج باطل اذنك كعك اكدهلاو لوب قي رع هشلا ال نغ ن نها ءالغ ومنح

 « ل لف زيتا ويعرف طوكل ارسم اع غناه تلم اجلَءآار اذن ابعد ا داش ابن ينل هم عت لتس

 | اذ نهض ثرع امبرمب ل ظفذ دير نجي زال لغد جو انشبحبل هاء هطآٍلَص ها وكل اغشوزنقب ل وففان
 [هبارصش الوسم فْفضَو خا ةمنوكب ندا ةدائتبضفا ةورجاذ انهت لشن هتف يال عرس مه شخ

 انهنلض يل موب الولغ ديزل غريلط عزد تقهر نفي تاب من ان هن جي كدياو ةداطم قعدات
 للك روم نعني ماط ا كجت وذ ادلة ل نمو اطاذادل واهلا ةداهنج ساب انو ولة دائم تا الو كاع |

 دانس ااةوكل ارصتم ذناكبلَعمشن ان اؤلَص اًءلعت اكل لعزعةج هز وتتبع ٌيياننهزم ظغاوهام |

 :نل قفز غل اجر نعل سنجات جدنا اذؤلسا شل مددلؤلملا ةدافشسة نملة ةرر تبة لهزمج و باذاةةءزاف |
 كاك بموب5 حلب له نت دبي شيال وركسل اوت دنيز جل ؤلضلاوخازاطجؤ مول 1ا5 يخف زغلاذا

 هل مانا ذوات ظهقؤياتل اقل هناذلاًي يضل افاعي زخلاددتجبو ضد جاتا اشدبتضطلا|
 | تةرعؤئكلاذجنبتع اه هلاةرسلا كو مساشؤازع صاظلاد اذلل اًوصعك يقلل ع اظفل جلف اناء |١

 ا عت نوم ملال ديجتال لاننا لين زمن عليل لهب يع يمنع بمس
 | دتتاإ نع جزر توجد يكاستسالاءازعيإ نضالات وعمر فا تن عان زم اطر هناكاي نجس اطر اطادأ
 يؤ انج ماد انجن اذان مل هذز تاتش اهلل ةايح نول تير تا دال رو ا أكتتككل نا
 "الدم انجب لطسلا برك ا خالد رذ تونك متنا عانلا زم را زماطؤب م١3 ث اقف

 هال بيدنا ءالمعا ان ءاذامب ف لك اش ذهل اذا تتم /ذناكو عدلا قال يباني
 دعم هنر + نقض فرب العرب كشك تليف انف صوان انتا ذاع تطلع هل اربعون لشن فزشتلا |
 ما كلاب اق , ىإسلأ هواش بس! د!بخو وابل نجلا داناسانيلانذايخشتنم نا[

 | ةعلؤراط هع نع عزب نتسزعدادنعزبة ع بيدنا كى لرطترا ها نظرتها
 ملعب مزسلاةازع مزاطنب وطور اجو عك نانئما ا اطل كهنساذ الات ل يرسل اياز عدطتلا |

 ١ ٠ دل فسم اما م هوك 8 7-5 ا ا دن ءلارا ا < < ا

 4 / | دوج نالطل اذ ازا ةلوج لتي! لعلمن اكو ردت ناكان زول حاكم ناتنل اهديك ورعترلا
 ةفملا زون لاذآتنل اهتز ؤعلاثد نيجاولا ةاهثيزعلا دحالولاؤ لم افلام اين نعسشل سور خبل هيبتا عتاشنلاأ

 ل
 ا

 1 يلا يح ب ا
 هوا 4 0 5 ١ 0 ف 5 32 0 2 270 امي 7 ١ ين

 000 نات ع ! م١0 7 7



 ندع اطل نجم حنا اشنلا ةداهشاج لسماع هتباؤسس الوثسدتاعبخا هان اناشدج تين وحشد
 ةاطوانيا3)زرئولاو ةدالول تتاخر اطلاق ذر اكتلا ةدنقلاة ثلا رثؤمنما كبد بن تئامطإ

 هينا ميلا اه ظننا اجل ل بطن ت الازجدانقلا ةكامةسز هل انضر ةاظالطذا اك اقل دامت زون
 :دانشز جالو نابل اقلاجدز خلت اكاذا نر اقح ف تهد انهن ويمد رتيعهاكاذا حاكتلاذ شه دافيشسز جدل
 | نت رع وانهم ابيب نعت متلاؤالو قالطلا ذقهد اهيسزوجالو تسلا اندل او وس َجْراَع نبل
 | اهل عن تال شر تدع ا ازعربظنل انتج عزاه عميرظافلا شكلة ب اكل ال هرج
 | جز مت ناكاذالوهن خبر لتءزإ نيالع هد اطتع از عفراغل متم انعدإتلازعر خا ثبس نعت أك رظافلاف
 التاب خب از الد لا الشباب ةرخاك+اتلاتحاطسبناوانلاف تلاه نيئالد لب مج جلاقابتلا ناب ِ
 كنها ازعل تعطبإزي كس زع يعد باسر ابخالازمؤاب امنت قرن ميج دزبتلا اش ناودونلا اه بج
 نر مزنبدالاةمال نم زمن وكن ل: زم جوتن املا اطنمز علمت نيالا نهب

 انكم عيبدمن قدا زبةز عدن ازعيتس ترا ديلا متم كمان ادم كة نتلافردع ام
 ةكتم ملا :ءاكاذإن متل رالب حاكتشاو ءانتلا ةداذيثبرعرنل اسيل انتل َع سد اوبح دي عزب تازيازت اهلا |
 قاوبوم هللا 'نل ءنكل اطهناصنبل سد هكا از الت دلو مست فركو [نطض لد لوميا هل ثني ابل
 فالطل ا فنأجلا هنا نيل هدا ؟رالطلا حاضت اناطشد ادم ان اومطحتو ادتش ومضر! وشد املس اونضخسا

 ظن اجيد اننتدم الاكل خلد العش السر الوم كنتسفر ب خوه از عجل حاكنلاةرياؤ دهاشالب
 جاكشلا ةنبنزخا ذداطت ينجب ن بنوم اناكعر يمنا الك جرعل الختم حاكتلا نضع نر فوش إلا ردو كسلا
 ناين اذانتدل افتلذث ةن انمار رلؤعمتب كد اة تلة نبا عند م انآل ائالطل رنج ور اكتالادنع
 از نئللماَولسو لاو دمشق صش الوتساب نان نازكتلاذاعتنان درو لجن اماه
 أي مانخاف عطش ازعدريمف دبس وجو ازع وجزم: :وكلا نجيكملب عضو كامن ال كرتعمج
 اينجل لهتطسالاةزيزعما خخ ازع بلعاالاةرز نتف عزا عزعف نضل نب فعالا و ةرواك لع
 نوط ءانتلا دد اغني وزعججانانل اسي ف كان زعاط اتاني انقل هس بيب نع نتا أك ايتام

 ل اكاذاق نانا اهيرزشلخنناكاذا يل ءانتنلا ةكافش م يرتب عاتي اخ انعهالطل و زؤجتالو رخل ان حاكتاف
 ٌنعبإزعنانيزعدجازبقع بيب الل اذ ملا ذيلاتذاتانتملا ةداتنوجشلف جلا ؤجتالف نالت هونت | ذم

 | لايتم أل جاكت لاو يال ءانشل هداه لج تاكد لك دعت اهدسنهننكتاسؤ لانا | و
 فأل | اًنتلاد جرو الل ان تلات ش اربع جاز عتب دنعد از عن بيد لإ طنا هل عطا تدل امد نوبتلاؤ || اع"

 نا
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 | 2050ج زع ب ازغتع نمنح زعممزبا بنا زعزع يلا زعدتس نع بلان عشول وانبا تهدف
 كلا تشالانبة يع نب زمن علال هني نين |نيي هدا ربع عمنع مد دونعل اذن الهدط 2 اذ ءانشلا ةداطشا

 كمن! تاط تم دض كذا اه لون ابخالا نم | ردات زع نهب ازعرسمس ني كيشمنع |"
 اال اكل اذ زوج ءانتلا هد ايسِطتش عع ذل فرج تيل كد اربع جانو اكل زعر بضسل ان: ةيع قمنا
 لائم متلو ءانتسلا ةدانينيز خجل اةوزجختل ةوند َعْراَك نام اكاذاَع تن لفن إطنان | ض اكرر لإ ذاته اذالاو

 اضاف ءاشلا ذد انت نعشلاسل انماط ازيا نور سضح نع تلاد تع ندوب بمب ١ نأ ا
 خلاف اعتملا دايس زوجمالل

 اظنوتلا ذيل عمانتل نتايج ادلطعلاف هيت زوجالف ةونس عانت كاكذاذ نينا ضاولابتشت تم | - 7” .)
 ا رار ستان عار طل دان نوساعر ركب ةياخدس كبك

 راد نعنع ادع نوب ترد أك نان نه يافتع رعبا ثلد أك جدا ةزجزل ةوح َعيْراَدْنالْعَم



 5-5 انوا انزك ذل دا اهدالزوعل ندزانانءاكن لنظر جار 1

 نبا جاهز نعنع اكيد نازجنب يجو جات ل بج نع نلشل اًاكرئوتنلاو اطهدحَو ذلباغلا هداه نوع

 ١ دسم ديوس سووسلاو هوو بيوم

 الان غاو لاذ دا 51 يا 6

 َداَضاِنَعْئلاِن كوول هوس ع اكان ام هيمو حب يقرع ا

 لئاذ ضامم كيرالا 5 ةلاغف عبو امالغض رنا ام 0-0000 550 وللا
 انهارده نعكيسازعرع أك هزل ةدافشب دافشر تلا هديل ةلاف تانوقنؤ اصفار لعكس لزرع نبش هنااا[ هاري نعناع ابعت نمنع 'همحابا بييدشتلا عرب ةجي
 اعنلانرنلإو ضل انغلانينحايز يمن نعل است زال لوئاله وقل ناب زوجا ذل ةنيعزعأ
 اهتز كامل الاوان :داين نعال ذره هد انمالتل ازعدلا ون افتوعنإتلا بي
 ؟مثعباب ةلالحلاو اعنلا د ازشزاوج معؤرخاز ابخأ ضمد كك ًامفنلاو ةئذعلاو مالا: هدو ار او 1

 اكةينعلاو لاف تمرشوانفلاذواشيز وله نلاسواة مز عزب زعدا نعت تملا كيب اهنقنأ
 هدرنترالا ثري أكل الا ءازبةبرعزكو ةردقلاؤاكنلا هداه زعل ة تزيل ع طارت ركب دل زبك ان عضوب
 لاف تنام! هز ك خام ا تليل لق ننس قلل خلل تعي لَعش اوبع حاز زو كتل تعال اضن عن
 ل رم حلا اوس دعم رد هدفا راطمابل ار ظنف
 اقبتوم ءانتلا اهلا ظ وكانا لإ انا ةارنا رعاك هس عؤا ةيتتملك مدح زعةوادن يب نع شاذ عكا
 0 ًاصأ نجا ارتب عش اوبغ هلزرعن اهيتسنبدزاذزع طنز ازعل هس ٌبيبد نعنسلا (ه ءانّتلا نداهش ليم لاف[

 0 2 2 تيزعتهولفسن :ءاسا كبد ءانلا دايز رتاج طال ةتلكوم عصيئاذا حاط ّصلاو اشنلا ةد انشأ

 1 0 دمضو واج موزنزنا دانون الن عسي طاربعاجانل امل ةدبزب نر عزع الاعب بي أ كىعدخلا

 لاننا مث ضرالالع خذني جانت[ منشان اال: ادا هشةزع ا عزان هناا ئاوهه مج
 تللثتكراو نإ لاغشبف انة انبزوج نين] ماش اكرإزي اياور فك سب ماللاخإ بم عيدف وحسب

 طاوله | جيد :لادلاذ ند انين ْديزاجاجيرَنكْناَو كإبملا عالرازشلت ف نيند اش دتزاجةوتن

 م ناس شاد عز عدلا ثبب ا5نعب و خرب كيد دا تش انزع نئسحلا ٌبببد شد الو نفح ءاكبلإب متصل اذوص

 _ | طنا جيدا كاللاف َعانمَو] سا اذادولوملازوالب اشل اةداهشيز عل ومال خلع شارع اب انعمس
 انصأ نوهشبزجوسؤم تتح ازعيددع با كمر تلي لزم تنل مد انتزعت اف نايا اان اكرافّتلف ةاما ةد اش

 .طاه نع دنز رسل رعنبسملا كدلال هل سالاف بنا لا غدي وجل اغلا تبل عزعتج هر عج دوا عونا

 لانك ا اهياؤج بف اينسال اف نأ ير ساو ذل داس درج وقدام انس اذلال اف
 باطن نبهت عزعؤزبعنينتس عك اني عزعديمتا كيد اح اى ذاما ند اهش رو لع زوج اغازوعا زعل انج

 االسم لاس اد عرب تاكضضاني لس اذا انتمزربؤ از سس !ناإإع زيا طلب اطل اةدافشل انني جزع هلع

 نذل أك قذعل اكربؤعتشلو نضل ؛ داهم ةدحاولا هد اهسزوعلاذ ةدالول از اطل ا هد ا منعال تلم دع اربع

 دعو ع ا ل نون ذل ينلاتيل ورحيل طا ربع دار وجل اغا تيلانع

 ل . ءاقل ارعنبسلا كب ةتنعل ادرس تللاو آعنلا هدا ش زول اطوال

0 ١ 
  0 2را د 0 5 م ال لال نفع ارم راهو ينال را 1

7 8 

 08مل 4



 رسأع 00[ يضلل 1 رس هكا

 ازعل تسد انجزبداخزجربعدا جزع

 دارين دافش الجمعان ميرنا انضم ب هيو دصم :ءابنةوجبلعش ا تيراذعرتبنم
 جزع جكز بن سون عزإت ا تمر نب 3يجزع واعز طتل عنق تب ناز دإا شتر دم كنب

 و امتدؤ املا داهَسَر اين اضف ةلشاالا ادهش ل تو ةرتب ل عزينمذل ماضل ننقل جرعَج لزعرش

 نابازع 2 اني عَرعت ين ْسادَبِعَرعَتَج م ا ب يس ووو 1 7 < ع

 تاب[ اينداش اتضينصولزم يلو هامل ةداهشذاج 6 ةائماالا اهدي صو ةلاززإ ل تمل سابع لَرَع هع ه7

 ب ع و يوتا 7 ا تك
 دعب وجت ابيب يتبل عدرا اللة للا ةدانت كن جلب ا كلذ نوزعمذ وجو اطدتسر بانج انام نيزك || أض 0

 اظءاطهشمإ جورب و ل 00 ب ااا موكب بتظ 000
 دعب بيد اه داؤشنزنابج اول نان الجرن وكن الا ال تةنإل عنكم زمني مزجداههدتج نمو اذ ط كن
 6 دل جونج اا هيؤفر زمر وني اهتلفنم او هدنعت سوانا اهلنوا ضم عد اذا ازعر بتال عانشانل اسم اف عبزبكبانع 0-0 هيئوخلاذالا 7
 هيناتا اطذأتن تهويد ادلح اج هل انهو ءانتلا ةداهشزوجاكلاز ءانتل !اظارم اش كلم > م 0

 2 9 10 2 كح

 اظن د بعت وبك اوعدلاخنب لعدن اؤنسمزعزبت حلا ب ببذل اوما طل ايش الاذزوجت عتلاف || اص كس فهل ل
 هه »م 2 تايولوجزب ثيبرتكل وزوج العن هتلإ مالا ةينكير تبل كلا عئنلإؤ ةالالا:داهتسزويل نزل تجيد ع هشاادب عدل تع | أ؛طأ تعد عسا تنس

 اب عدو ازع يكلاوبع رجا :عروتس جان نع جبخل اوعنابيندع يفعل دعب اعلا ضرب نتدتس نع مضل سيو 8 م

 3 مواذبلا تاكو ان جاوزالل ايطعذ اذهل اًورغسل اور طم: انو الهانم ارونشص كا ةَوَسلاَو غلا ةداغ ©0221

 لولا 11 ووو ناي
 ٠ ا نيلطس د عجالة لالا انت هنو ردا تنتج جاريد ار انظا ةنلكتلا

 .تشط ارجع در ار هءنداينأَك اضل ئىكامل انليدا نصل د

 هللا ازعل زع ةيعت ا ع ةداهتبسابالر تال عزب تمول مال اغلاق : 0 5
 كرم هاه زععخازعزمأ نال انا ذتاغ زلنا هه زجاج لا تنم انمار

 انور عن اكاذالانكؤلملا :داش ةل تدع ارجع ادع هازع جزع اظلارّجلادبعزع ةقرعنب م افلا عبس

 نيإَجنو ةداهشلادط اناناظ ند 1 همس وجعا  مجف ةيك

 لع اح يس ع يااا

 مذ 5 391 0
0 

 تلاع يلام يجاذد مديت زعل كاسي هاتي لقامجع عا وسب اتباع دع
 ذدافشز عن د ائعزل العش اربع انا سل اس ف لبج نع اًعسجدلاضدو رع للا نعني ,,تلاوشلاك

 ذي وي زحش راهي زل كلذ يلع طش اناكاذ كانك كيعتا كنان لعزمزنش نكي نا نهولعا ادن ل عزو
 اي ها وا برئن اكاذال فكل اج ن وك بكي لفل اهزججشتللا
 داما: راهش زج ئاف لاةيلعاطرحازعقعرتالئلازعدا ب قعد اذعبم 2 روبجزا تبزتفلالا مننا ولع
 0 انت زو الل ارتي كعزمتج هرعت ز عال اعدت اسي باكل طاعة شلال طاخ
 لل زل الماز مدلل ند اين زجل 6نهاتع اهد نعيم تعال عدلا ”كيالثل نعد اومت :هنتتن تيب

 دير عون تيلعزمن جدل يح مارال رعزل انهزجدع ب يددد اةتزو خالل لمار الاذو بمب باكل الها ا
 ٍتْرَعكَ ايرع ددعزما مد يفزع د اح صين عرتم لبا وزع ام نعن اعدل ت3 لق هن ادع لزب علت



 0 0 نال لادم اب اتاك ثمان طتددف دافني الوجسالشا للؤو ؛لما مذا ندم انكي لا

 "يب +: 0.1 | عاكيحاقدطنلالعفدان اكل اة دّبعلاة دافشبن جون دابخلالحالغإىنيينهلا ةل اف لشموانلمالعزلومورتض

 ظ <«... انسأ تلا زعشانعبنارطجزعناكتلا رود نع غراي رؤهجزبل بيدنا عنمؤامت للام
 [ضح يي. <. | | تم ضاسزاجاكلتااذاك1تلاكدؤبلاكانكواطوبتيل اماٌوبكاذانيزإنرانسطواهد مان ناجبّسلاةدافشتا

 < |. || قط طإؤشلا ضل عاناور تزال عل عل انوؤنجنارووكاغاط ةريل اذا داغش ثنزاج نع ثداةشسكمشساذا
 0 قاهشل نضولو ثوبا بالا :دائشلاو حرز اموإونضل بن اطخربزل اذابسغل اعنا هلاك نيس شاش
 تي ةلونسا علم ةرل تال ارجع ها كع علان عد ان عجيب اباد از عون انك ف عزل بمس هال جرش نعد

 < لشي ن اكرا ادهش! ناكاطالومّناؤنعلارجان هتف امالغ يرام ننوه لجعل ولع ذل خا افئرخ تيك لَمَو ا يراج 0 مج 1 م ا ا 55 . همم 3 و 05 ا -__ ٠١
 * خو <سدوت ععب 0 4 1001 ا هوجو 0 دو 55 8 2 ت6 - ا

 و يلشسل ةرؤذنبدواه زعلان باري نعد 2ر نعتج أكاناكاكررتحن درو اخد اذش زجل انرنم] انااا

 تمر يي * نر _ |... ةطقاهناطهاكشإبدادارانن اضل اظناكولمزاقلفعد نراج,سوفسف ناني ل تيجلك طار
 | ير | | تااظعا يجالهت فعالة رجال رماها انا عطل تاتا زكا تلا لعار مدخن امالخ شدا مع نام
 | << تك ني. || هيضائبتا اال انهتسلا علنا !امهرغتد الو مالغلل اهئ انزل امنه وبران امتااطدمش الةالا انهالوم

 تر | | دق يراك[ كاران زنغا نازي نلاجل ف وجساط تنضم دينة اقدعأ ب
 انه شلغلاف نينسيئرشع بانا اذن لنلا ذا جيشه منول نمسا اكلي نزلا زعوسو:نعكتيل نع

 . . 4 4 5 000 9<١(١. هيا 54 ه-س ذأ 2 -

 نجا هنا كمل | | تاكاذاذ ةل مانو كنز راجلا خت راد نبت شعبا هود اهيْمَوَسَو م! ءِلَعْسِإ إس سا وثمك تان اغلا
 *<م د. 3 00 - ان ا رم 3 - : ١ 5 و١” هرررو

 رمح تعز تاكحاذ ن وكر اببججال مالم كت نزال ام ثد2اانطف نيس نزاع ءازاجزبنمشعالغلل
 - : 0 ١

 2 حس 5 و م ص. ب

 2 عر 21 || اطتاكشلل هس الانا بلاغ حاكتلانهندانب الل اهتئاز عزونيوشعلابح انت اناكم ابل جم[ مالا ادإ طال يش

 ل فج 1 | ةقازغرشا او ملا نابت :داخن يجري تيزرع نو ريوس أكو شا
 0 3 ل 0 0 «:قاقنزذإئلثرإ توج لع شارع دارج نعل زبازعل هس كيب زعفتسا أكدال نخب الرلك

 7 1 د : 31! اال فغل نوما هانز عر. تب لع اربع اناس هزاجني يعز عض ئرعكجيف انتتلع

 ءراراىل) , دال | | تال ةتانشالت دة لال للة اهصاه عا تانع داني داتن»ا بي أك ن اتاني
 00م لا“ | | ةنليلعشاناذاتيزينمؤللمال غل نر كلج 1هشادجعجانعدبترالا بيب أك.لداهدنز اطنخ كد ناحل |
 0007.04. ل |... كاتلف نتنيتعيعكنازعلاطتسرعتاسما بيباط بانا زكذاحزءاتسمتعشتتاذلاثبسلا
 :٠ | .. | ةللاتنقتعل هكا ال :يضاك نتالي محاكي هدد: لعل ندا لا دايز عا ة شارع

 070ر3 | || ةباسسجو ن | يب ءاطط دايت ماخصشم اين عل اغلا نيكه تر ءانغ هضممز ءانرؤ نص هد ينام شب
 .ردل'| || ةكاهشزم اوغلو شنفم هس انهرطخم انك عزمت ةيل عنو طضحلا ةرافلا رباط ثسام رادع ظينرنإ ب3[ ةادهشنا
 كك الوثه ةداشمزماخ خل زبي فم نيلواكل زينل بل دال وهمس ركلة داس شدافش نب نزجالمنارب عيب هالته
 م ةباجدابنيصلا ةداؤشل اةهجلج لع ع إل اعتب از عت عجز عين نزل رعي دج معك نفاذ ءالوتهدملا
 0 0 ال دق نع دافشماؤج مسخ موب ةزبا جر تلال حاط مدافن نأ ب مها اة ذ افضل
 )ل | | ة يافع سنعتازوع كيسة عساك اجلا لها قدا بيسات
 ١ كي أكر لل لزكم الها هدايش زج العزل الها يعزي كلل داش زعل نزل اش ادع درع انتل
 ىو دل“ ندم“ | ..||ةؤيكو طال الازوجالاطل فزآمارم ا ةدابغ نعل ترجل ةرش ارجعاب اك ايلات نعدكدن عضو نعي نع
 ل. 03 ن٠” | | ةعنكتتولا بلا طذيشالاكدجن نأ دس ةبامذيت ماتوا لققنت اهخكذ انو عشجتا

 وع مح ل اذ سس م ل اسم



1000 
 3 1 0 3 رش ا

 ١ . ا

 را دا

 واسع إلاه تسمز متل ذعشَت نب جال تمول اذكءنغ تلات انلاطناز اجل صين اهتز بص

 دنع أو دهاتم ابن نراك جال ةادنبلم اهنا ول نمل عَؤ ملا انطون عنالختمشخ تح زاالا

 ماك ضان يزورها ل ضا ةءانش زجر تيل روج نادك أت نساك تجر عزا خا نزعوزسلإزعمنيع ١

 الين ئونازحب طن نحال النسل 7من تن اير نوت شفا انزهزعل الاهل ق يحب دلال لا

 سادبعدا زعلك ٌسيتعو دسم كد دهاانوؤجيرا اناني يمدتيقد بن ةناع| لبد

 1 سس
 | ١ سم اي دعدإ7

 ةاطيزدم هويام يع معمم ازطت كاد هي ظ
- 

 مدةندافش عموم َءوم غن ندا خا ؤح فدان ةكهشاح عزعنا عل ةررتزلكشلا | 6
 يدا بيدنو هات 1 مااا هسا بد هاجيبتتالانت 9 0

 | اهريبمتل ةنداطس زوجا لس ةدافش تدهش ا ةوهدتلفل نتج ا يع عا 0-0
 | اناطايرع ند اسز اجل اون عتلا لج نايت ةنارهتجرجلا كئازعزتيتل رمت جابانلاتلاغتبعزع ١ مج.

 000 الانا ةلب دارا ةكلا يني ئاظزا نسال ة هش زان لطم

 كل اهقنشالع نيب هنا عشلع ل الل انن د انتيزوججا ب وبا

 ةونكملا إذا تلاته كل حلا ذك نه بسب
 6 هه هيو يم اغلا نجس ون عجازبق
 1 قاوم ةخاعصاويأَ كانت 5غؤضا نمد ضان الزر هذال ات
 ا م اياب عيار شب نستلة يت شات
 داهم اهتىافللخا اعلاف اند اج نوما يسوم هكون اص

 هس يبدع ةتعلا اه رئاضعاضج باطنكال نيب اطذ امل انف تخا :د اه علل اذن ايس ْمَحاْطَءاناس ا

 اتسع 0 ا واوا يقال ديو ا 7 ا ١

 ليي ينع نعله توافيوذ ايالت ثلكزعل اجيازعر دبع! تب نعت 1 منعت ايا لناكاذا هن ل 7 0 ِ ينل ١

 ا رعر تلي طوع شارب نامت عن شس روز عنا هينيزجهازعأ ٠ 0 نن 32

 ةمالطلذف كلت او ممشلاذ قفل تالت ضلك قس تر داتا ا ا

 . يعيد زجج نع دبهزب مز عم ازيقعتم وع 7 :/ ا ل

 وهلال يوب 0 ا( ل 8
 50 ا : 0 سا

 قكوبنم كيلا ديعر عمارات ندعي دهبعز مدعوم اباد طب ةرعش ناس نيل 3 ١

 هلام اظوص امرنمل !عشال طشعنبةيجنبوج او انوخا اننا زمنكسبنهنل مهوس ا م 5 4 م /
 كلن ناب داون لو اطلاض | "عينيعنبتيعزوخ انجل جا طن ال اعسو تاز عوج هل ةشح ا 4 |

 نكون نزيل ا :نكلا لل راك انباء يسعد نيهطتسا كنب اما( نجنعكت | 538 1 نجل
 | يو ودوام د يمس | رض ل



 ١ ا

 5 و : 7 : 5 0 226 ١ 3 .٠

 0 25 نمسا :نإ ١ دو ثيل طتنا تيبالع حو ايس اج تيوب حام اهئلاد اروع الو اس الكاذهو

 2 6 د 1 تم أبان انتل نازل لاا الح خاطب سالاؤ للة لشيلع ضعت
 222 جتهاف سلع ولله واو لالالا نان ىلا الع ةذابش
 0000 | 0اس انججرل لمان مال خلا هنزل لاف طتيك مش اسسها عاملا لزع ملا نيو كنعد ا
 3 | كربزعؤع كك نفل ا هتيم الاربع اس زا ذل فا اك سمر ج الغ الاو هوا الا ياام
 ترك انهو زازا طمس دال هلام رسامة يشد

 0 ايد اكان اسلي رشابالث انزال خالل وزن عين الاف انبالرور لول ازعّوسداهش راعين اكاذاش ار

 فنون مكين ازعل م أكان قمت اهرب" 0-0
 اةيانغلا اهمال ألام هدل !ولرلْولاَو هنو اول اذح انت نع تيا اع ارم نان اسيل رص ها زعم ع ا نعطقمن

 2 3 - فت اول اكةدلوارل اول! ةدانشل هداج دعا نترات ثييدحو هيام هاي تع 5

 ا . اهرومئزعانصلاب يس اتم اسمن الل لاف ازجنوزلة| اقع فل لمنزل كاي نعد طن اف اك نال
 7 نب . هي رأ ١ "يزعم نردد ناكاذا زون نال حالا داش تالا ز عززت ازغظ ولا رع
 1 خد اة تس تلا كولا هداهش هرم لال عزيز سع ا زج ذا بكد اراطتملا

 ا 1 نتاج رك تناشد اا نقلا نزيل بكور لش لع ةمكيش انا
 ابكو ةناؤش ا دا هذادحولا بن مال تالق وحرارة يرانا يالا ضياقلا

 1 د باع تلم تجي سن عيت لنمزاب ما عنج :.بب كتملا لم مولا هداه
 اطلع مؤ نبال طز اجو نات اسالك اظن لن 1ؤ اطالع او اتاك تملا

 ير ازقدجحو يعز !:عوطلا ا فضلا تر" ةليرعلا نوال ا قرملا

 اك : نوال ثدي العنان اها تل رع تلي شيارجع ءانانل اتينا كلا وعنا نجوما زعاسج

 هخارتعز اب ازعيلاطعزعنتملا ٠ داب كبْيصْبْس ازطامم ام انةيزوج ال اعاو عتب اكوادحإؤل !نيدعاؤرع

 ,لانتكيإ كمل ئشرلشمؤإلا د ائت زول اة اللا سرت لهن يكد نعال تبيع نادت ولع

 ارجعألا اال اذ كيب موتنا مو 00 يه تمإ تربل عشم ! والكسل !اكداناوع |

 تنم عدع لمي بيض اي .كيرل امهم: * 37 يل نان أل اكهْسورِحاف 'عّدا ءاوشنشل نمل شل لع

 د 7 2

01 : 

/ 

 ا زا نع طن طر طذ اةناكا شفنا :لءللعا د. تا راد اسلاةضلشلازب تجزع طا: از ريد قعنباتملا 0 ظ 7

 1 2 0 0 ةزيز زم داو مولا :ميزطابال من لس ع تو اللا
 0 0 3 نونفعن ل زعرتب ان فاز اخذ هدعزعتم تي أكوا .3هتل اناكاذا ام ركلا
 | ا نعروخزباكيبزجإلا ةداذيشيز جالاطتبلل ةن بنمو ماز اكل اذ تلال غارب لزرع هس نالت ازيرا
 1 0 8 2 تاهت زو جاذم 0 ةداهشإ عمرا 1هنا]ةيزعشلاسل ل تل عساي ازعزاؤهص ير نعنب لاب قع

 يي ل 1 ا اس ع و < جسم
 01 يلد اهيتمرسانلج جل مجالا دان تلج انصداك نانا ند داهتجرتاب ل ل تيرا دع شدادجع
 0 ضانسفك ايا بتل ارم ان ديمو :داغمرجرلاهشاب ع

 تعدي اقبإز ذعر مود قل دلوع ةنئاخل اوس افل ةسل هل نري انت طلال اذهل انهي تلازمدرب ا ل انك ارجعي الغل ةنانع

 8 ا
 0 ال اوين نيل ,جاتيإ لم ارجع اناناس ل اخنب نامل نعناكتينبارقدنع
 لا ثيعب زجر وك نعن بصي ةحزعتم اكنبنطلا نزل انلمكل اضل هر خل اةنسانلاذشلذ

 3 1 1-0 / ١
 1 3 0 8 ىلا : ىلا

 ام ل بد ا امال 0 لري
1 

 ١ ا غ7



 : مسام ني الد ذيبان ال راسل ال نح تااسال ريعو لق الا ووسع
 00مل مهلا نبل الا لان 3 تلا زمدج زمور قل ارجل لفه اربح بانل هين او دج دازعجعشبزعد

 جيب مال لعرس اخلانهطتج يعزم مخمل العيشخم انمانع لين نينطلا ةلخن اناملك ةرئاغاةيانلاةتل
 كاؤاعان نعاعدزنن جرت جرجا برد تيتا ف ثلا زم باق توب دع طدادبع بائس اناره
 ب اذاش ءالون ]تبا عباتلا اور جالاك يدم ضاطو» رشا مخمل تيئملال اف شا زمدرباق
 بشير ذابالم ذالك اإل

 ٌنعوْرعلا دج عيل الهر كلثاو اكز اهنبورفش قش البط اكل اذ اذ ةرادززعشارعلشمءازعدتعنبةهينع نع
 ينساها الل ننال هكا عيبا يح مولا نيا

 2 ايلي ناك بع شاناؤلم ترا طنبنمولا مان |! يا لع اربع جاز عابر 5 رتب لعألا
 زن ئذاوا انك وذْذَد < اترنن ل ةر ابعت 0 -

 نة انماط تكا دخازغ شؤم نبت يزعت 0 2 ١
 ا اجي تعبلاب انزيالتل مي قع جبل انعيطع ا
 ص . ::الو تاذاتو ءاشتن اخوان الب طاوله ااا ١

 /ةكيعدانايباشنالانم ال6 تانيه ةوكولاط شام همام اة خش دان (ناؤاكه ثا أ
 || ساو عضيئغاو هداب ئناك كحاب لثفتا :.د1 سا |ةبانم ةدان يل بغنالل نري تيتا ل كم ادع دازعيب يمنات |

 لفتح از عاشسالاادنم أك اذطساخاكاذإمخ ةامتلبط اتلبطن مَسابانمعئانغلا ]لاو االله نلت مال
 0 ا

 لكل شارب عبانعرلت ا نعلس ثبد ئعفنمل اك يداي الوايت, ةؤلتصل ا كناذ اال تبنم
 تل بلم ااكل فرت عج عرب نقم يي جلا با داهشربج كشر تبا لنتسئ إل اما |
 العلا كيلا رينش هيا اهتلاف نأ ب تننإتأل افي باغلاؤَد اهم االول لعنه اذ العنا 000

 لبملا ارم ايفا تلازم عاجلا اوان ضل ارومإب فلا وهن عمدا اجراتل از ءال اج
 درر اثل او ءايرعئاذؤم اوم شازحا 0 فرك سات لل ضم انج انحف )اعل املْوِعَو ل عاف اطل اج لع ان نغم

 مسد انهسةرانالا بلا اغلانهوربوشلاوضساو )نجي اذاةءاه نشغل زمتللذؤ اثم بفلوس
 أنتجت لهن عز برح ا اقل حيل اكمال تلادبتس | ١

 | كسك مدر نار جؤبال نتكلم ةلالئانلا :داش تق هلعشلَصشالوسَةنل تين
 دانت ربات باج نمنع عقع بيرك عمنا بوتان اا ةقانشل
 لفرع ةئسلا أك رفكؤيل اساذإ نتابع رج تربل ةياكاكل انف ند اخ لفه مك ل ابد يك! لئانن ازعل اس
 وو اا وت جالا طماشتا انسخ طنم كيلا ةظاع
 اكتم ضلال كنا اة ديلعيي عاش ال نانأى دن وفقنليهتالاظزوجا مع ,تنعر ككاتانلض اللاغف ظ

 ٍْ رم بيكن خالات تش ثار ان اذل انجن عز الا حدو نعكبسل ارجل ع بد ----20-
 اففسرا تاولذ زميل تح عذجاب اهتمت نار انززيسس عز عودتنا ادع رصبانعلات باع نبات

 هلل رازعدلشلازعنإلا بيس اتلام قبالو هند اهتيزخج اال اج ايي داء زدل و م :قايلا ليي قتتع ا
 : يطا يعؤا اعل فضا عرتعزعن النت هعييدعم الاضاءات ذنب

 قزح 30 أه بس أب اهداتنمدتاناذاوبتبنا خا فالان جان ناتلادلع ةكافشيز عيت |
 ركم[مامرَج فذاغلا الانيق اربع اناناس نااكفازعني يعز عدجلا ثمد نعت 5 تاناذا |

 | ددتمل نذاخالع لبضع تين عبس امل هل هير وغلا نان ز نشب اس غيزكد انباء اند تبن كل ني اتعا|[



 0 2 1اناتسنيانعدإةلانعدجا ٌبيبنعتم اننَداهش لب طن ابان سس بكا اذان ذاع اع ترمدعشلْتعإلا
 رد < 00 - -

 و بانانالانن داهم مسَجاناذ ا دو رذملا رعرطمد ان: يليطن الئ مضن دكا اذنه اف اير بت رادع اربع ا دل ات

 قر ل أك تذشياف لان اناا تالا ةنيل النعت مانالارش تضج دكت لانا جرن كد

 | حم أ 2| دشن بتلف اصلا هن كلا نعدلاسلاذناجيإَ هده از عباطعا ضرع وين عراب ارع .تانعلت يب

 000000 نونا ونة لو ااا دم دكت نيل لاند لجان
 5 ك2 ب : 5 0 تركز وجي الفد اكسب ين 'جسسنكت نعله نمىماطراةطاسناةنابجالا
 ١-2 5 تلا اذن انملقافرن اجلا ناك اننا دنع نكمجلاب مفرش كك لذ ةعدلزال مالو نال تجلس

 3 2 ّط 1 .تعاانلاتيلا هنااا زدات دان عدا اجيد نعمخلا أك نواعم شاسع

 هكر كر | | ةشاخعتتباسف نالوبشا: نجل باطل نر ثداهتيزوط ]رخال ادم عج الو ثوب غن انا جل جان

 ا + ظرخ انصأ دبعياز اجي الا سمت رند اهي زا جال ان لس موت اناناث وه هان 0 رودي عاا ا

 ها ا يوزع تراث اكهطورن دائئمز اجاف هد ابل جرم دهن عطر فو جت قنعن هش تلو ]ماز ارب تلح ا"

 0 ع تم ديبقلتييأكب مراية جت تست اسمة سلا#ناهشمناقي

 رعت .٠ |اصأ ةوكتل اثير انين كزاجال ايوب من ماغي ذ|قحدحلبس هيرتبلال تاويل نبت كللبم اذ اجل انتيك شارت 1
 5 -ى ا تايمتلاو 9 طب افا دان لْبَغ اس ان نذاغلا الاد 520000

 تمرر عر ع دي اعف ووو د01 او عانضا اضن تالا ل مخاض اهل !كففاول فن اِإَع

 2:2 1 كتمت تيد لوا :١1 ادع فويس طم سنس وضعا
 هل تر افرع ٠

 »ع 0 يا © يس يصدم "لماع شارب عيبال: ذؤذ ةروغج لزب |ميرع تملا زعايفع نيوتن عبس اصلا ضعنانَع
 ا 0 2 1 0 26 اولا 3 ا رز ورع مدني اان رع اهنل زف نجنيلشلا

 6 يسوم حاب د زمر انلااَيلَعل اهتسارعوا غارت اناا

 نري كح | ذاكرته ايوب التم تنم يان كي ةكهنوم
 ع 0 3 013, | زم ا وضم هنش !طءطغحو يلع جاى انارشخل !:.اؤلّصل لدم اهنا !ننوكيوساتل اؤرثل ادع
 يا اد تدل هو عجازال ةيهان ازال دخت لعد كذا ةلادكياون اري الت ل7

 ١ 2 2-0 | ادا نيرعشاو هدام اذوال اًمهاننم ةولَّضلا لع اًيظاوم اي" امال دما اءاناول نشل

 0 ٠١ ير دس | +. مانو هلصوضخ لزاكاذ التمن. يدالع دايو راديو باول ةذافكوغس اصلا نادلذت لس
 ١ 0 ظ0039 5 تعض ينم ةؤلَصل اند وم طف زمو لَصنال ملص نم جشم كل هولا لذا عابجالا !ورئعاإ لسجن ازال اذع اهب

 | ل١ ا 0 9 | كول و هع عسل يوي وس يسال

 1 كم احا نضر غااطط ننا مةلاطبتش الصمت الوزان صير نسب جف قحاب

 | وس :هعلجورعمش ارم كاتم نيل انيس ذلاذعؤا + ديمو هماسو سيفو فاكلا ١

 يبدد صال ةولّصال لحد العش لحل ذن اكدند قسراتلإكنبضؤف قعد ةتولاملح هبال
 جررمو اذنعا+نعجغتو ذنب ةلصزللالا نعال ْلَسَو لا لعسالَصَس هال وسدلا» و تمد ا عزمال ازبيلشملا عع ظ

 نيلشللط اهجضحن ف هدزو هددت زيه امال فدانا رنا صججعتدل الع نيش يعنينا 8

 00 ا يع نجوم لع اجرإزمو شب شلع

 ةاشنز ناو حالضلإل نعد وطفل العتلنملكلاثنيجبم نناقش او نار واط جير تيا مانوتللا

 سوا وم ع يس

 ا 0 1 : نأ يا

 0 0 2 ا
 ممم دحر ا ويوم سل
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 111 فتصل اسال 0

 : 0 0 9 2 و 9 0
 ح1

 عيب ل اذار سابالل ان ماجا لبنم ةداهت نعل تل الع اربع اباه اَسلاةربابسن التل |رييزع يملا نعسعأأ 1 يشرع انك
 + عننا“ اان < در نثر نقد طار3 ضو هوعروفر ثوة2رتما حم هاش 1 دربس ج الطساول وعام

 ؟؟ءلئإز ال ىرلارجلعرش لص مشاوسر ناسلءاس اههاز ال اطتناطتش يو عدعت ةنولو ماله تفشل (رود ا

 ردع الص رش الو وباط دذورككلملا وضخ اًيانرَصنل اج خف اضل اَوذ اهلا مليم ناذهتل اًحنعضنلل 0

 أ” عتزماملك تساماشللا

 ظ
 7 000 0 1 8 0 3 م  ةةاشبرتانالو م ا هبسِل كا كاين شاب الل ومي نمل اذ اس كا اذه ضد بج رجا و ويزن ذهالسا سئل اد 0

 ةنافرل اد كتل! لون اكوؤب انور اوما سول العش آد لول در اف بلعز ماملاؤ ابتلي حاط 0
 بلك اربع لزعزب جزع ذل انعدارتلا بيد نعي بيز عنة أك مازسداني كلذ اطعاط هزيلة نشا | ا 0 20006 20 32 - 2 7 ١ 0 52500 هولا هَ 3 0 ١

 ير ازبه كلا ونجيز تاكا ذل اذهل ةناخال الدجيل ناش ممل سف هزل ء نيش ساو دهسا وللا | 50 0 000 02 5 ك1 ا و اا ا ها ياا 2 بدو ١ هاووزد كرر 0 :
 ال اما يسمو هع عع د 3 ١ >2 ونيهسا7ل مازأا112 -هوءار زكزءعا» لالا سلا ل ا ا ا ا ل هنانب|ءترأل ”رءوق# - 3

 يرزجزعنما» كر نعيش عدي بيدكينلا تجوع ب يدق وننلاهنإ هر غم اوتكن اال موداهشرزبج | انصب برر
 مموج اذا: كسو تع ندا ل وم ضطبنا اغلا زايد اذاذنتيلا زعبل اسنان تزميلعشادتعانعأ | ملام وول تت 3

 هه 6 ٠ىباول 2 / / افك دبالموؤ الشم شنب اذا نزع ثماكل ونلاةاذج [تلي ند زعلت بنون اهش دراج نط اما هاظهماظأ| .١ زف نفت تع يس وو وا يو 0 تاكاذاذ ثاذاؤشلاك ع انتل اوشيراؤملاو مكاننلاو تانالولال اك ماظب ايئافنخ ناري ات إحجج انش ادستخل اخلاق ل ري

 اهمال قشلاوضااذل اوه اشلاو كنز عّدااذاوقل جإلكبنماعتا اذان كه يَسنملاواهجاوز يانا عمال 7 4 ا
 اولا كمان نفل اير اظلإ تحجب وماما طرد ةالخ رمل تتم عدن زج زن فيك ا زوار الوم ننال - ١ :ق 3 . 03 2-5 7 - : 0 3 - - 3 5 ب

 812 [رل اوساولتلل كه ال اينو ظاذ اجل تال ا كام رم دغا ارجع اهزلطت وتب غي مضل طبر ابخالا ناله ميلك

 رءاماهاظوياظ اكد طوغتج نويل اذال ورتضجؤ ماضل اهتورعزل تلئإلزوضال العن نهر تف نازل لنا ذل عمال
 ا امان مار ارد قال نخاف سير قنا خو كن وعاوز وسان همودل لسلة تلفت مت هكا لعل واو

 ا انبلَعَحيدل اذعُ اظاو نكن ابلعم ل داغويف تا طاطا ؤمناؤاّصلل اتم اهآمواعتلشلا اعرض اوما 4“ ا ؟ةيحل_ < ناك ء|[اناد لك تا "ىو يف للا سد. ا رك[ ع عاملا لع ل ا ا 0

 ا ذات انوع انس ذا لوري مام نعرف بان ااذا رايك كيزررنا اق غاب هاج اجل مؤ زغب ين نما لة ناوش يع 0 < 32 و رخل
 50- 1 0 - انياب 3 0 جو ٠.قرع / :

 | اهظازاطج مَرِعِلَعْثببسَلا اًماَدِءبِحَحلل دطتض رانا ان: ريال لع متن ازرنعا مابه ن او ضشجس العاب اككاذا 7 10

 فعل اذرانموبنملانجرم ال الوز تنجح الكاش تدنن هليل اتاك عاذلان تلا زملقالازلا ةشاضانلشتف |:
 | 1:جزإابد كة هت رلاةيلعتم نننجف انا ل اغل ةبتبانعطلعب عاام سفانش | يل ايخازهعباكو ءانجالم |

 ةاهتلبض م دلذغل فهد اؤشسر اج مالسمالا طوع ناكزم]5يلع !ئك اف ةيئمل زم شد اف: لمت ع هرج هللا
 مكن عش ان اولَصآَحصَو اونا مد ايش ل الا تغفل نيئرفملا كاشي بشن مل ولما من اع بن للنور
 |١ قشلاعرلادغل الضام جهضن اذص تسال بلع هوما ابن ةكبكترب ك نبئبد يزل نيج اخ ارنا نو دوس محم اه
 تبازعج ا ئةتكرشل نامت ]بالو ةلخاذ هند ادب الطن يير اخ يطدنم ربان غازم اًبننم شنغن +ناكز اول وئضمهشدافيشن
 انين نخازم ا اذا انتا جت هاج مؤ تانغ ازعل كسول إٍؤص هالو سة نازل انزع
 /| تح اهينعر إى اجت ضمد ظف [نل اذل ادع اّماَعربَصج شبوه امل طير اَل خان ملا اكد نفخ تمل !ططمن رض زجر

 خافكت رج كاي خكج هرب ءاطانا ب قاس! ةاتلا بمأب
 يمل يعز طوق ضرلمش عر دمج لجدة شنب سا هج لةنالدعنالطدج ناو دان جوز

 نعل جسار عن غنا بيم جر ةةاه تبع نيلج ذة جر : د انين للجو امش اراك لع ش انناؤلص أذ
 لعرب ةدانتنال لطي عل دانس جال ناك اطيل جل كرَعإ تيب دع هن داربعع ازرع زبن نس فوز ع جن تع
 || دنسالجإعَِرِعِت اًنعت حن نط نعيمزب انشا ط تعز لا جنيت ين عنتاب ةيزعد اتبع ٌبِيدِلْسَ
 | ريالا ةراناننهزح الكدر بزهنلا ذناثيتانسم انكم يملا ناكئاجسيمم دان لال
 اقناع ةدالت ليغ الد الع عا ةداهشلا هنن اننزنتب عائل عيزاكاتر شال اغرتل ع جت لعلم هدام |
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 | عدا هاه اكتادل انازعألا 010 اك لنجم خ6 ل ابعولووو 1-51 9 ودع 1

 [اللجر !اهيد ابنا لاروع ربما 166 بينقلاوو ارضين نزهه شك اش لعلطناَء علم

 اينماطما يوتا ]ير عدتا انجل لم ءتاهج اهرعاز رك ةكايشل مزروع التاب دلك انوكناوصق

 ا يس اييخل ا ظهل لم يج نول ناس ددير وصال و اوهرجتولاا ام كلود ان لعل رنشمإو

 صد 2نايرعيياغلا ”نبسحل بمب ن ابا وعاشوا عن اشال او ملار هلوطتللا هما اعلم اكل ١

 ا لعل ءامزشب ةدازيش 2 اهل هلت لع مسادنعو ازعل ازع ناد نشاربع نب عرس هاني مب

 5 عسل اعل كب أاكش ان انينيز خر ةلحادإبةذالح اكراد وي اهدا ةداهشز وجل انف هده شامل انخ

 اةنطمات 3 اذايهجرعن اكول تفعل اذ داذاطت انساك اذ تان ,سل شما لعدن : هتنادبع هارع نازي اع

 هارتع هزعبنن كا طوعد اوعص نعناع ٌييير شد اهني طعإل ناسيا تدل اووانمالانع

 نعناجربو تح اند جزعي وجت يد دعذ دامت ء دامي نبج ناكدا د0 ءاعرع بارع

 : | تمت ال افك 5 هالك دعاعلانلان طالب رع جزع مزبازيشابغ يو

 ْ ةزهع ابوه لمتنا هداه لع ةدايغلا ل تبءادرعج ب ازعقع ب ع ملا ناي ذرعا صرع

 لارا الءافمجب د نإ رععنع لعلوم اهيرجأ دكت ةناكاناسدل ذنوبي ران ل ضكاكولو غن ةدّبلا

 | نعلن اييعيمشال اذ الع عرج عاتب ذع هلااربع از عع يجن يهز يي ظن او تسال ازيراتلا“<

 اديك نأ أتاني انزال كلتا تنجز يئكات الغ صغت بزيت كش اناس

 | اًهطغنرطغتييزب نوكيناتك وع و مشب ار ن كلو رع دضرب ”وديزب لن تل ل عئاغف ع ان تهز زا

 | بات يبد م أ 1 مث: رد اكان بأ .اتانتا يو

 ري 6 العدا خ الكون ةناعفإو كح امادا ءادكت ا ايزو لهو ع 1 د حمع نادت اد ان يزعت اهتم

 بارع احل نيعرسصملا نهم بسلا يسع بضعلا نيد نيت باعت للاب تاون ةيلع

| | 

 1 | ظظةدانيتنالاةوشلا اةسزناانالات نة ورح انزع علان رولر تابت ا رولا ]هوس شتر اكلاواب اكل

 1 1 تاون ا<بيكاخا اماندلتخرنوهذاطشسد داك دعيت تاكيعتتلا

 | قعطب لا: لس بيب تحف كيابل اثير“ دافنش كنتيج ةئاهشلاو دلو انام جسلتس ند اننا

 د| نعمنتمبا كبد نعةرسلا 5 باكل لذه عقب تت بج ناره اشن اجاب ةلاغ لا له ش ارجع دا عدا د توئاكأ

 "ل جداد اطتذ اذاث انض اوعد سانا ء[ذهتشل اان الو جوز عمنا لوم وتجي ة عر دارج ربففل ازين نويل |

 هاند زؤب هلل رن: الرا ترجع الجسم ال غي ةربضنل ازيتم يسع عاش ا بةيئانخب نادت

 * عت نعال نمئاقن رتوش لنوم عسا تتبرع نعد رع هت اكريابلا انشا | بايه سعاوبالا
 !زعرلالنت ءاهص ير نعت ع زياد ادع تلا تزد اهرب كه رع نا كج هع عب

 | كافل :نايجكت كمعلمزغش |: يق ةدافثلا )هل فارع اناا زيتا تاما

 0 نبا بنوته 52 نقد والخ اي 2 سي هج | وس

 دسوا هدأت تيقن اجعل ازيلع د1 همندإ ل

 كاز كرا

 تانوبال اوغ هضم رك جد وم امرت ظ لج ولو رؤس امداد ركام ال 0 انا زل ء اين ههنا متسع اص

 20 بسس رغب يالا ككيصح 6 روب يحونورا لاعا كاسح وح أخ لن ةداهسرمشب ميس رمدبسمو

 اع تلمع توتال ان ايون عسي مشت هفايلا اومن اعزومجالا عسر اين انور ز عيد
 نعش الوم لتبرد اذو يب شرفا اتقن ساب ضناها

 ايت زعتس زينتا اك نزلي نير تمتزج بت نع سا كب



 تانل نمرة اكل اول لعن ستحل درع اطل اهبوس ني لعن عوعازلار وله ني ةيجزع نإ هيمن لج هي ارعكمتلا
 ًمتلخالع نخر نيو لبان جنيطالاعنئبدلاولاواسل تق تؤلم ةداهشلا لا نيف ةداجتل زيدل
 ناو ةداهشلا ممل انذار ل الوم هبا كر تجرد نبني عه رت[ بدال
 امان س والفرز ا حال نفخ او زج زج ددزعو ضو دسم انكهرنفنعلا ةلاذ نأ بد دمها الة دنخ
 امن مفسر يَلَعْر كا ةكلزب بلع ةداغشل ا لماذ اجو ىلو ْومَوهوْوَحْسْوَ طع اكَناكاذاتالذو برع
 طن مزع جو ابن إب ميلة هرتضلال ادا بلع ةداغشسلاذم ن1 !] الخلان ديم اشن العوم سول ناك نقد ْ
 لعد نا يضلل نزع ن اكنجموض اجبيزمم النجم هتان مني زم كهل وال انكم كل مزعطسدان يزججؤاساتا
 عناب هرعنب تح ا نبته عروب با بيب ءازعالا هداه كمال ءاثدصالازن اء اتتج الرا مؤم اساغص + اذ |
 عل امهنالودلل !هنئردل ولع اةيندا اومن الوز تلاع رش ارجع الاهم اةنيسحل ردو اذ يم نع هيبلا :
 لن وكنز اكلة شمل ونس روب تبا امنالخل طر بعت لإ اذ! اط نك انالازرتفلا امو ضل انتل ف |

 ثادلإجالؤ تملا ثناو هانت ننال هدر ونسوا وخل هر تجي نتج ىاطنإ نبع ارز عضم ومدن خا
 نت نبدشسزعبإاةنبقيعزعم ا كثي دعتعأكاطؤج ضال زرابلانهرسس جيتس الام تاتش
 ظ ال بجو نارئبنلا ليل يور هلعكلذاطن ملجم ز عدلا نر كيرلس ازعل انيانلا ربع

 قه هل عناكراو ل هثبإ فج زعم شف تبل ةنمل جن اإل ذنب يارجل ةمتلعُر شالو ننعم  اهتامتما
 نيت ابعت عرج اكدر كالو بلاد هنج نازك الل نر جلعاد يتجول هدْ الما وعين كيئاؤمزم
 للان اتم تصس العاطل دمن الطله نئللا تينت لجل نع تيب لزج ابان اي فرجزعالل ائعلالمتب
 ثيدزعت# أ[ ءاذينيزلا اللعب والذ دعت زازاورعكيدن: عتمه كهشبز اذن عشرا ءانناوكهشن هاغمز اجلا

 كس ءاثبزاَو دهس ءاننا ايِلعدَهْشملو هد اهنل الملا مس اذال فتيل إ ل عطخج عع يجز علل نعد[ سل ازعمملا

 اقل الد امس ذا فرب عزعتج جاز عت يجز مال شل زعراونسمزعزابشلا أكالنل نعل الضضنبازعدازعتم

 اندم تيءهءاربع اعل انمي( منع شلشلا تيب اكرهشدرل ءاخناو كه ءاثيز |(. اهيلَعدَمِشملَو

 263 اهنلا عسب منبت تحدق ليتل ةرر يطب عزم ديزعتجنهلتل نيد نبا! ركتادهش اذا
 دهتدملو ةداهشلال هلا ماذال اهلل ع طادبعديزعإل برسم عزم جزع عنعدرارمتبازعنبازعلت بيك
 | 3 ةلاشفلاوإ دغر ا ب نا 4+ لو دهيشنورل اظل زم جعاذاال اكلنا ءاشناك كتم ءاثمن اراب خب كف اهبع

 |ااةاذج لق مؤلم ناجح العزل لعزن» فهل عنيا قناكا ذاهب لجل اتهم لال امرا سج
 نوعأو تبسم أب يومي اطن اذا ةدافشنرإلا التل يذداظلا) دام اكذلتل اف لع

 دفلاطببزب ص رييزعداجنعناننلا نزعت سصانغد ا تستمتع زوال او يلع ممْجرا
 تاكاذا هذ اذخش اذ بكالو كلج ال اًروكد ا الوزم انجتخن معاذ ةداهضل لعن جب يد تجلس ادعي

 أاخنسدج اسمن ماج تضنو | اكيدكو زم نسأل ةدانشل اد ماتو يي ادهش ف ذخر دل سوال ام

 | نفح لانكلاذ سما بي نعدج انعخ تن كك م اخري تيب انزضنةتطختجد ا: كدب كيج قنا ذم

 فود اهنيلكو اهشسلو ؤرتري طخ ومار اكل اف قرجد ادخن هد مش اقنع ب اب الن بجف ء اجلال خ درع

 ةىكباناكاه كد إئجلم ةداهقد اهب طعالوا ةدافشل كد انشد تراككلا ةئيسا افرع شلش اذاني ف ةعد

 تار عد ادبع درع ا: عزيلقزعزتحل ابي دذازعن انحنيزيعزعد ا تب أكرهتن ةيكنكزب طب انها |ًآذم
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 كل 201

 ا م (يس 4 0 1

 ماخثطنو اباخكنكء اوم اذ اطر كش :ةافشبد هالو اهلكشالصشاث سل ان أكذ رك لعن

 ب اكرانخ لنيابات ب .تدزكيدلول نق جالي رمادا ننام نعت اماشحلا امد خب اب
 كهضويع



 :1رليمالانل نتبع ههادبع درع اهي صنح نع وهم | ريب نها ميال اع فان اضل ومي |نعلع
 هللارْبعْوب!كلاطف علل نارهاالو يؤ رنادهش ال يف ال انتل اة نادهشانا ف زوج از ابشُشبا اًداذ

 َكَكاولضْد سويف اكن اجرب انهو جل ل كلور تنئالع اربع الاطتونلاةرنم ء]شلا 2 اماولاغل تاب
 المع دورت لع ش اربع بال اذن كبلا ل نم كلمرانمزيولا جنان ازوعالو ميله وزو م كلدادج لوم
 نزال ةدايشلا ذل ير انبات تتلق ادعي غل غيض وزب ازعاثلثلا بيب أك يس نيل تلم نان
 كاف ذلا انفلط ا ين اتانلف كد عم امافدئنبا) اظفرل اندهش للربع شراذ ف رجل اق نزل اثكوتكن الف تاطماذلا

 بيل بيل شم إتو ةزشلا ةزيمانلار دش )مالا ريؤضل اورمتمو اكلا رن الم بر َكيئإعَم غافلا
 بهو نيازعوبغ نس اند ازعاعان نب! تيد لّعنلال اهنؤد كلل: نم لن عع فل اره انا نعي لع عوماغا

 ده رع رمال اكربعل اوك جد البلع ادنعوب لن لخل فيه ونين ع اضم! نفت ةحدفمال ١ زكي ازيا لغا الا

 متاذاثلكاذ اييعا 002030 2 :نلكممماو جالب لون
 فج [عشبح الحلزون عجانه ازال داما ل ناكء لع وافل: ماد انج نت هج كلر
 ا
 |[: لول ازمل ثكس ككاو هداذة دخلا اطتكن لئتقر كه نبلغ. إنعاذنم عيتو نس ني لئائع شن
 هموصعلا 00ب .فتنسكل ًصشهراؤؤ ترخان[ زخم

 يعل يصل ارت اس انالذو نالخب اثل يم از هنَدَسانالفْ نالفداذراتل

 ارو ءانغلكاذا انج لعريشنف .رهيشنفا يمر وجبل الخ مالغانط انضتادنبل امن ااا فلكر اوي ةطءادش اقالغ

 لقول زعراطتتلا ثم كل عديم كنعتب اغْؤادثم اا مالغ خشه لا نعان الكل ناش دينا
 اتهم تلازم دارا بكدارطتما تريب نعتعأكون ةدذيريدش, حريك اريعٍدإعضَئزباع

 2 ورع ا كونا امانالاذوهدّهشا انفو دف اسير نصرا عاط وزال جبن مرعب عالجت

 كيل يوزع او نب اظن ا تيا اير جيله

 عيال تخول ماتا فدي :رالانرفلادقدح زعور مزاد توفر نمل ل عع فر 1

 لا ناكتلا عوضا تمم نبنم ١ ا حاط ررطلا نامل ماكنا كانلاةزاثلارانكاتمتمئابن ْ
 بكت يم 5 كلش ال عتيج همومي اع ا

 نوفل نير توما تا تسلا يالا لس رضلا نع دهسا كتايماشلا

 ييؤلانطن | ييملاطش اذان انعؤرشمم و فعتجلعنئدتنب تنل تزئلع خو رع اون اكاذاريزملا نطزم
 تاكل جملا يدا اب

 ا همدكتج ا قر ا عرعج هروح راي نانا اب اير منيضرال !ماكخابإلو زايد ناش ناك

 | قيل فيزقنلاةاكلازماطان سارع اه دنبوبغلوانكطو هش اان الوجت ةئنلا مح انملالرهجج |
 ديلشالاف) يؤ هلابك ليبرد كاذيضلطب انهي تالخخالا انها ضوقيجذ قل تطغل امو عيبا ونة زاخملا
 يااا انااا لان تتاخر نان اهتكاطمثرج ان كوانكمض مف! لاداثلاعيجناالهشا

 اع ييبزع ةئبلا ثدنع ْنَسلا هللا ان! كلذ عبء اطاحلا اذ اذاييضير تلاع نومدم عا

 انقل اجادشلعاذافر ةاندنح : اضف اهنا هالو ةداهنل اعتز اوخ | لجرا دلمل نال تقا لع شار لزع أ(

 ٌتياللاف داش ون ل تون انا هلع :داغش ل كدؤزجإلا سعئبتلااةففلان انني تلاد دخ د عمرك

 ذا: لح تهت اذا لونج لك قالك ارجع اب اهشمتل نبش زبد نع علا نع ابن عنتاب يهزع ب عنجتب

 . ا ا السا اقبح مط اهو اهو تن نكون ابشن
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 الكينج ةكايتلا 1- فتم الل ل بم قا 204
 ماصار ثمل ءةدايزسنخؤب الوكت انتببال ا و

 لارج ميشاس اب اهبنسرسم ميو فان

 واه دابحا الزوج نتاج و مج د ودا هاا

 ص راجت رج عب ووصل دك الا هلذزمالل اف ءاطزتانلجتلا

 حينذاك كوفر لا ؤونبا نإ عشكبب مخ + نان ادتعوالدلخل ندلبعع هاج كانك نيّيومنعدل اننخزعأ
 دونا واط و لتس انما نيام
 ليتلل ةناكءاح مدتلغَس سوما زهنع نعيد اهتم دولنا كنس لذ غب نارتدزممامالورنبجو تكون هئهرط العام |

 خوفو [تلانشسروزلاو شلال عنكت تكن ةئلاؤورلطاإلا راقت نبيزعزكبأ تبررسا ةاائانسانك أكل

 نضل زعمجنلا زج اكروزلا غانم دف اكشن اجا.تيتئل عم اكدص املا ثمن اال انررطن | تكون ايا زمان نال
 مقال اناوهشلال نذل انالخع عملا[ ةداهشلال طش انت بتمارين
 اخاناع لال ناحل وفين ازغانكتنا الضم تاجر ةئئم ان لمد طرز يل اذاد
 لها ذرات يت ريل باودر انما يو حا انغلازاطج ا ا د

 مهل ةرشلافءاؤسدلو كلام جؤبلاهلخ ف دتشن احا شالو إ:لاضةسوش اطلعت إب ونئإولاانضمالاتم
 . ال نضع مبارك الازعجنبة يعن ساو بط ةرويدغ لدم ذل نال خاطمانةر غلاف ددض أ
 لإن ع[ك لك عهيبئانعاتس أك يل اش ايس الاب مالدي |
 ويكفي دويرساو اجالعبوز ةداهشجريشب زج نم اطل نزح لع متنا تميم ا ندع

 عزم انضر رن المقر صاغ نر تيب ع اتعامل انه تب ام زعم كيم ناكباطادسا تب رراتنا |
 1 ا وما داني هل ادع عت ئضيانيرصازب ا عراق لكرالا |
 0008 اءراملاز |زم هدحفما و زبين رك اجيب قمر ةنلادصاشر مالكضطنبال 1 تدر اجل درسا

 دعب بلعكس كالا زمول نرزيغ انزوزلارماش ذلة حيييل ع شحات ع هرعت مال انجناؤضتمنعنابشلا|
 بعمان ءلبج ع تانيا عدن ب ب نعتعأكمتيذاو انته تاكنانلتلاك 0 تعده ذانعأ|

 تب أكلتلالاتعنلنا اند روبن مْم اع ارك نا دتح تع عتلاواكرال ةقرتابعا ا
 لينال هزمتتلئاطنفإجينالاد دانس جزلا :ةايش يات عرشأ تيرا + نزتبحتبا بانيو طنا

 26 .٠ ايه ازادويتلاف يعد نعاتلثل!تنأ مداهنيز عاج لطم م1عاودهسانا

 د نيبسروا مئاقلا ا

 0 هع

 !ءايورجإ دعو نع جا :

 منيت نإ بنتا 2 انطيني كر افاومدج اوين اء اون زا ع عخرف 15
 2 ١ ١. ملابس ّن اذ عدد كعب ال غانا 28

 : ١ ا
 مودم نعل خْملَع ملل ع نإ ربعك الة لاذ حا ومع نع نمت

 انفلات لكش ارا غي شانك نتض نيل نك الكر
 اور لا وو رويدك شا سولسملا حان

 ةزابولا دملج حاييلع كادت كلور ملإزب

 > يف 1 لاا 0 0 1

 دعا تلا قمن سف تعوسولا |

 7 ال

 1 يا ا ع لا ه1
 اصب رعفج نع ةقعنأ

 ءابمعبن هانرايروو نت قأكرتا

 2 فاعلا 22 4 0 ا 2 نما

 نك .ةدرح
 277 ل! تجب

 حاب 1 دامدأي الادب * هن

 الشو لرد اند ايناس تاتا
 ل 1 م2011 رطبا دل نيكد خشة زبد نوه دارو طف طم



 ينبت كيدزعتم أكرمنيومنهتاناشا لاك هبال انامعن لاك الخ هانجَتاارم نلف.

 0 5 ا
 هير ير ل

 1 هه كح 0 ا

: 5 0 1 0 
 هند كين يقم كور يب م د

 توي نحمد ول العش 18

 ذب ذاكل جلال توها ء الالف نيب خالمابتلابلزن ذاكر لتعلن ببتر برة هل هلئارّبع جعل انا
 ا
 ا

 ----- 2 لير اكذب اذ اهي عزمي نع ءازك ا رع بطعن كل امنع باسل زعم انعتع أكان هانم ضالبرابتلا ع
 نك 6 نعنارعيلطاكزتتلا عاططن اديس مترا الطن اهيلض انو اما

 < نر سرنا اد خلا 6سلندر نعي زا زعيم
 يي لك انهي عدامنع انت اه فطتل اا نال وثم د اريل اين جزافيشن تا ذود
 دك يا | دة انمي زينت تنل أكواب رباك جالت الم شارعوباَل غلاف
 5 1- ربة داب تاس ليان بيزا ايه ظني وخل نبجل ال فرات جلع شارع از عرومج ف انب اّيع

 0 3 280 اهو انكرشل الوهن اواو شسا اينال اهم تمون عزان هنو اكتب املا

 < .تح_ ١ فسارع دعب اططاضبب زعزحزعد احر علعنب نينرعدع كك ايجانمدالَم اهزد اظئالْدَج الثابت ايه ظن

 .. عا كسر ١ | باكو تيلانطختب دن نباتا كونا لقسش طار نائما ,ىنلاز يملا لالا
 عصر 22 | ديبششاجرازغإل دو أك ينل اكدت دورنا نزلات كيرلا رش ذك الا
 ذاك نلقز عدل ةماعلا لاش هونج لان كلا نكشه ان افنسش ماجن لوستسفلا بسال ا 2 7 ءامتلافملساو ماعد امسخ ةربس لنتائج ارباسل ارز اكاؤ البتر اكلَم هند نا لتكمل يبل حسن صه الولاة لاذ
 هفضل اكمجؤل جوان هثدانال فل تنيالعرمتج ان عزم ب اذكب انراططإ زم خت عد تيد نعت مهرب انع دس أك
 ا اانا مص نخ كوبنل اويل ارش سطع اينما ”جانجو قرتملاو حانجرئةكراشل اضرال مح هالعرو نعل ادع

 م وامن زبزم يداك تلال وعلا عندما يجتلاذ يش ب اهكرشرل ّضلامِطَل اند اَناطجس دان اجلا

 كلل ره يريلال سانا نمل انتا لع هتداربع از عيد دبع بص وزع نائعزرعد لا ٌثبب نعفتعلا

 0 يي رو اًماظعا

 ملا و 3 :علاضهزيازعي لا تب أكدل ًماظع|يرملاطما

 ْنرهارك بسد زعل عبنكاثحانن د يي ويا معمل 00

 3/لوجيا تا طعش امجعابان نعمل زلنلازعنام وتعد ازعاقس 5 نادال للا
 عش ازعلع او 5ك لؤرتصتماااًولَسج الل ومب سل ز عزه ٌيييرلاغيرن اةنيبذ اكاك نجد اطمشم اوما
 اسم لاا شير سأل تل تلات «دا اخجل نرتب عش ارسل عاتس نبش ادب عز امعأ

 نصر :انيهجزم ديب انعكس اكيد انمالوزيبذ اكدت وضل غ 1ك اناك نيب ذاكمنإب اوملط اك امشباوب

 ةانج شا وبا نيلك هماريعالاعمسدافلا عجن[ ميزي فان عزجسم نيت يرش جلس لع ا

 : انت دازع يدل أكن «نهزعش اذا نعال وهيل اطش ازا فداه! ريورتكا/داكنب كلج
 لاذ سرر نمي اًمابخمس دش اءاطغاب فلن امش الجازم 1 صدلازيل مشب لص اومن يدل ل. تيزتبلع

 نوا اتلاف اعضاْوُأ !ذتؤالششإ نوب نس[ كمر مدفن وعض ابتدع

 نمل اهوثعتناكايهلَع م ا اهربجي يار عل جزع [2 ننعم تب ا

 دصبلع دع د اذاهطلطنا دال ضطن كا جزمإرش غامد ركنا هنا وسر ابا وم اطفذغنحجنعل افماظا حراج ا

 ادد اننا جا ل ناحعش وعش ور ان طاع ل ال .ءاف

 جيبيجج

 ' اطيزاة اذ اد هوك 0 اووماب جسم 2س

 ببعتمزب ويزعم اهني هرب نع راطنصلا بمد ءططسالو فل خاف كلل خزمزكاز ن5 فل الورطغعاذ اهدنا



 00 و 7

 ٍَْسولالَعساَلَصسالَو الون رنعراعل2 ال ا ان نط ان تسلك 5 هر نحت ز عتعم اطمن اويدرمحو -:ارروعأ

 ل02 والا هلرعتو اطلار ارب عزعتش ر دزعيسم نر عؤت اهلزعن انتم بيب عطملا دع هيمحاملاذع أ

 أ | ةقباضر يم اخدت اًيطش كمت فلنا وصد قات ناطلتللملا | ع رجع 10 :سو لاو بعشبا جعلان

 |ةقويسساك شال 2! ان ع كل الخل مالا يذلا مؤيذارنع |(

 | ةَصِبف شبا ضلع شاإبالا اوفضال ]ورا همن اوصش الون لاغلب هكاورع ملا

 | ةلعشسادبع د: عزا مي زعزانعزعرجازعفنسلا 5 هتبازعربلة ضل هدا فضل تموز ويلف هلل لملم
 متع دخلا ]كم ازرشبلف زمزم زم ويضل ل طلة [رم تبل قرص كانت وذهتَص ظفار ف |

 زا 0 اذاربلل اوال اعنمشسال زلت كم نطل ةقيجزع

 ةيارجاةزيهعطل يا تال دج يدكال هيا يوج يعم امااومعز إن لرلو ءات ا مشلح

 اعتاد: وافماشب ها ااذاانط مب ثلا هم اذارغ الامال: اووو'اخاذاراّّملا

 شادتعهازعيل ارعد امير نسمل اك دالاذ درع اكان امها ولنهن وكلن ار زؤجب تلف جا

 ١ كئلهابشاَد نصل لاملعواورلم اال الوم نع 0 انوءاتانهتلاب لال تدا غل نارا الاف

 فاتنه الاؤت فاو أع مع ون ةندطا تاما انماط اتش افلا

 ياللي لذ امافوبنججل امض واه ؤكتي نهر اسوم عطا زيكا هنن اكهرمهنل نات تسلا

 هاطالعناكعمشاءاعرشغلا كش اب افلا جانا لال ازمه ثم اّجاكم اهالووج نك اطو ضل سا وع

 نعوركل دعنا عز ةسيزع تسلا كاز جاب اكنمو لل زال اغغيب يؤ تذل خرم ننمؤجشم

 | لفلتواوزم انلالئزمم نغسل اجرب ال4 زب مل جا الزعل رمش فلن ل تالعر !ا ندتتل عمت ادع دل عا انس
 لة شياتيدلقش ادع بازعأك طاب زمن امجزجزبتلا ثدنانهزح نزل ازع نسل |كهثل اطال هن تنوانام
 '  ةاكشو ةيادصع دحلان اذنه, رنا ع يس يا

 ج هر تلي كي
 1111 للعمش ادبع ير عشا ار عنتسعلا

 د رس يس يم ادع دلزعرإ اهني ايل زعولا نب ماتمزعرتلانعا
 واتا: او ماطاش الن بمن كغ هد وجتانالتيدبمدجيزأ ب طانزا اجت كن هلق :

 0 ا ا ع ل

 نوت أكشبال طومان اك دولا نودتبإ جن الل نربي عرش ار عز عؤباذملاازجزعت هلم | اج

 نينلادتنل عزت ثمي وبس ذم دلزن ول: ىلإ ايوه لضتسإلتلإل عزب سقاس تبدع هلهادبعيئرع | أذ
 0 اا

10 

 كدا يزغانلكر انعم تامل اجرت نيف ةزاعال:اطعافامانالانيبزتماو انتخب نكس هبا
 يال مانتيل انج طاب لاقن زال روض وم غن ابل اء اف محا نؤدهزملإ ماشا انهي حاط تاز مرا زبصاز الص
 نولخل د نعناؤعصوزلاضهزعنع باطن دويل نبَجو قاض فعمل ول ل زءلاطل خجول ناعم

 بتنا لك نوط لوضالتج عز أل ىوفظجس انتم كؤلاظ ماكحالازعالالان نتج اهدا رعت أ
 جات كباب نرابلا انه فرخ انسة ااا قص لول ناخذ :اوجِلَعَس الالف |

 000 0 تسلا نبل انفلطابم أ

 ذاطلعشإ الضال فنك منو مزمن رباذاح ل1 يرل اش لع وص! اء هلل اع متم

 ]لاب ها الازواج اسكلاراكَرمز اه ائاكدؤ زن اوباو زا انهورحاد .ايدضسن نأ دشاهجلسو

 ل ا ا زمنيل اهل انكي اذإ لارج طا اسعدنا

 5 2 - 22 2 مح هر يسبح
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 نواح جنز جو ! بدم نمت اهل 1«وشا اذلف امو ةنئا فج اك انوكلإ ل !هناغل لهل لجل لمتد ارجع باسل
 ٍلعَسادْبعْد ال ان اًبببالانهبشخ نل جٌتباك) نبل ختا'ظفك واتملب يبيله ل نبباتد كزن ليلا
 نينموللم بكا ذماَل اقف ائيرذ ثيدو اهيلخي طهي زم نيل لاشمن اناس مهدئ نائبنالا ءآناز مفتت ناو سلا
 اكوام ايذل سلس مني نانا غةناكان هش اعلانغل اؤمال اضل عجب تال اوعي شخ: لكل اد ونال ةملاغغ
 لام جطْعنلال ان كيت هد از ببلف هند اسس دمنا غل زا هزم ان هداني جزمداشالا ابالاففمشملا كنها
 دلال د 'ءايغاسضان ضب سنع ننبك تلج مجاز غل نكس ودل ادلع إلصْس السمن اناق شغل ازمه نا
 كلمفشل جل زجل رع ةدايرشلاشيخلاملاطومم الارث السل امشدا مين انض اذه للا لعشارّبعوب امال انضم مس
 نود لولا الاون ووو شال نمد تبل ظنكلو كنت ميجششم هلا رخ كل زج تت ل عش اهتع باهل غض
 نرفلا بس ةدوزباجنيتح اا كبل عانمهج ف دَص الغجوب!:ةل اضاع خب حاف تين فليت يضل
 سجلي يك بسس |د شافو ودل نهشلاةلااكلاةدلؤز باكنج ضلال
 ىبلعش اربعابادل ايلاف قيجزعد احن عب عيل رعب زب تبر نعش ادنعزبدعسز عئازولا اربع نّتلعم
 لعد اريحا الترع ع نبنمؤلما قال اظتنعب عفا كيزل َعرككاننثد تل عيدا اذا غل نه عري خال نيرا

 زل نان عيجشآللد تب خانت لازم دعما اه رغم التاج نب تول ماذ انضرنب عيلان كر لةرككاةنبد
 نآف.بلوبفونثال نمور عمت اب اك اتاشساقءاجةداؤ )اك رصاننم انرغرتاللا ففي نبات زوعنال نغ
 سردار وسبب كنب انه ك نسال رينا خال نرتاح ءانافدعبكعَو البيلي ثمبنجملا عصف نمل خاب
 بلاغلإلاطلا مترا از !ةداهشل يشل امل اطوه ات نال قكامتد او مباع هل اناولَصْن نمو إم ارك كلانس | مرش

 ببسالو جول ار وجوب نيلطالوجرتز ال انغان الفن نالفّتانالعلاّوشل الس لا كرتلا كله اتلاراّصلا
 ارض إعلعنالونل الو فمع كحالاغص اتاانم | تل نتا ان طم انيرمزاويرخالاقيل تع اجسام
 01 بساطه لوضلالونَساَما تيرينل! ضف ةزعب رشم هسا يراك: اكن لعلب نحمل

 نيتزعتعاك نهنسل ازا خلاها النا ب مأب عيه دقن ديني تن
 | 11غ ازعلع أكد لعالا رجل نضال رج تيل عش ارجع دز اشم رعد تلت أكملي اشم زع كيان
 ةيزعي«نبازع ب اعلَع |كيجارَع ا لج :رؤتم الل انهي كش ادع جاز عج ازعاءاتحان جاز كمزع
 تانةلع اكن لض انا نا ا اغلا سالع لجل !ملضج الل كتي رشد اربع دازعبب طع ضم ع

 | ناكاذانزوجامامافرخاذ جالو عصخعفندفل اكتب اذرانض الا نبنل زمر وجال اعد زو الك لونرلتنلا
 1 ههم اخرج لع طثس ب مول ادهن ل عزب ذات اظن اكاذا اتاك ني فنيا تزبو.تلعضلعاض اتم
 أرحل ارد يم و ا م :ل اذ انتي نلط

 | لن زبساج لغا اه اورو م] كو بقل ابتلاه ادبعئبال اذ يد عمر نميناذبقل ذقت لفل

 | نظر انخاوناكتاجدت سعائم اهملاو مابا كفى اكنازماّهتتمجمدس >سعل اانط ضمد هيي لب ف فظالناش

 | قبال ه شلال ف ببدل التابع عيدزعشاازج از عفن عفوكسلازعظوتلازعياهنرهؤزعرافتملا بيد
 اهوبلطفرانشلالعل ال تر تع لعرعججبب كتلذل اذ ناززنعكنب يبل ضإ!زمتلاخ مو ايذاكهشدإ تلج رثبذ اذهلع

 م 5 سس ءار اطال وأ 7 تيلولازعناوهصن عننا ثيببزل اول |رمَحا فرغ ضل ةلان كالزبإلا اًسَيونم الوان بس نول وه ضلخ

 0 رنا نوال ار 1 20د | .ءرألا ر 8 ٠



 دا 7 22 تام ا: 7 52---- 5 2 1 ري 5 3 7

 : 5 : 0 5 م 0_0 ا وا را
 90 نال "1 ل ,ر 5ض 7 0 | (8 ٠ / 0 0١

 ا 7 5 0 00 / |
 7 00 ع و٠ 1 ' 0 ١

 ل زل 1 اني اي 1 3 1 ا

 ف مقال 3 ا دي
 رم ورسمت همت امدادات رتم تيوس لام | |“ »ل م١

 مضلاةرلاطتبازي رص نخل حاطن فال ةلازع ازعنلاتل انزل صديت عر هلئانو خانلا ومب خل تلال لع |:

 ا فوط جلاد ايو شتش نال ياام تجلب لد لذل اك الل اون ثم نب يعز عن اوه زعنابشلا
 نم نطو يخش اكلت اعمار الاف تاماشف ا هل إؤيحش ا 20 30 ١

 ١ 1 اال افعل افا وطس شن 0 5 ”ىحا

 كعتراجو امل ضمني لج رض جات عزز فرد ضع 2 وو 1 لا ٌْ :

 ضسداذذ ٠طتوخبلا ءْوَص طيز انكو كلاقباطدل مم تضا نلف كت باكا نكو انطنئزجالاةضطل تااطأأ ىلا يي |
 + هت يره 6-2 أ ب ب دهشة عفان هاش اطوئنا لونه انهتطنخّن رفح هنا شتر 0 ع ١
 1 ةلماكاكل تينت دج عراة زعلانضخ ا جاك نعتع 5 ىيلمل لع | انم انما هب عا

 قاموا اخ 0 ا ا 8002 0
 نين عرب تابعي خت ةداذتلا يد. تنسقهفاانانط انني افزطملا ءاخالا ءزس صو || انم| كسي ا

 كيال دنت بالنا كنالف الفال قيبلاذ انتل لبن اكنطتملَاَئَعَت إب اعد عشان 0

 اذان رق فيز اكل هجملع اًعلعت اب ل ماعم دلو
 نكيزببوعجنعبونجت ا ثبد ل 0 0 و لاف شاهزعؤعوتلا |

 4 ياابن ضال تتلايرالتالإا كسا نبدغنا -ا[ملعرنبإ زعمت عراة نبوي يرد

 .نلقيضط ةرطج تب قزسر كفل ري مالتي اه ناز تلا لعن نمد ماع جنب خضلا بي ببي سالما
 00 د اندنمت منتج اج خف الار شال | اور نم ربع نا نبملا ةرتلا
 نقإنولارعئاطنب هربا رعبا بد مكرره عاب ند اؤرصصحبإ تاني زحنيبرث ا عض مع م سخر

 رف هلا ورك زاك ءارتل اطتحال اطر اكن اهرظب م نتدلا نبت اكن تو يلين زعط نعني وكتلا

 نب ار عرت لوو نا بيمد كيد كَدَو يلغتس انوش ناو ةدرجافزتشنازتش ا باوَتْصا ل ونعم ءالاملا
 ني غزوكتل رع مشا دبعز عرب |رعناب نعجن بمد نوكتمإزع ةرخم ايار عب عايعر بان عيَتس ا

 .ةيلتال نو تينا هاطش اهجنز كئدايزع ذقن لما نجت ككستنساةزساتااهججلكتعشالع ١ ١ نق
 َقمرأكلاةربتيتيل ينتج جل وع اذن نعي ذاب يدا كات وبل: عنقع تانغ دادشمالا اذ ثوبا |انم ل 7 ١ ا

 معان اًمْسْشَكحَفَن اواني ب مزن دن بالنمو نظن الكاس اذن زشلنألا ارباب رتل | ل, 0 :

 | كيد كب أكل ولت زج هتازججرتتاطعتةبرهد العز يبا اتقان 0 0 2

 | غيانبةعيرمج عطنا مدل تبل قزعتيا رعقينع اتطلع مكتبتي منج عبس | : ا
 ةظطاجتع جاتدت )بج تعرب عي اتا يقل عينت نعيتبإ ع ينع كثيير هانا علبه سا دتبعزع ] 3 رآ 0 1

 ضان لا اج ا سلا |
 2 و ب أبدت دج مط ازد نإ. ايتن تكا: إ 4 بكا

 كبالاغل اناني هش ادهبعز عزم و زعدال زباب انعِلَع بمد َساْملا4َم وما ضافلاكا 0 1 3

 1 امتدنكه كلو ينط جرا لن بال نرسل حمال كن بنس عالما يرام تاتا ْ 2 1 1

 نييقعلا شمله طاو انا هلداب اك كاد تبلا كييرغل ةرغل اجد كلام نان اعيصلا ابا انّه امدلاننصاوسئوتنا | 0 1

 الل نرتيتبل شاد باغ ن انس نيهط ادع برد نهب تذل تزجذاذطل عزت عرلل اذ دوسال اةرجالا 01

 ديا ولاره درا ةولشلااونض اذ تل نة ديسلاذادجلا مديلات تيدا ةنيسن عجن | 0 1 نال 0
 اعملو ء[نطالازمز اغا الل إنمذ لازم وانغ )اربجنا مان الع ثمل اف لس لتي علسنع سوبا نعديزلا 2 ١



 ريو شانلال ادمان ممول توعد اب. نبذل ا ءازركألا ن [سمد هظتحنادج مامال رسب حر تلت عل انو ءازكالارم
 اال ذات ابلعناانزعنحن عن ؤكتل از إذؤلازع نان مانكير امتصلا بيد ءزحااذاضالا ركازم
 ”: انهيار هز علالهنسابتعلازعيتلَولانبذجزع جا زمن هد ادب زعنبارع يول عزب بمس مل خ عاج

 تلعتب السجون اةيز.ك عمال تسائل خوتن ةرظنمل مجسم بمطعم الل ال ابل اضف ولن كد ات
 كَل زبنملانبازعيبب ازعدج ار وتس بيد لي يلع نفاس ازمَتاَو كم وند اشد ةزرظنت بقرلاو
 كيدنانبلاباؤنذاج ا دتماوب بلو اح ونعالو تح ضاغ فاض انبارججب لن اكدا نلت ع عزعر تب |نيوزعمت جزع
 تعض اهتخإ نار النادل 7 :نأ| ردن الابار ز عجن عين نب اطلب ز عزان نب عزم دييعزبةيزعتس

 االةدكس تلت ضر ل ةربانج عينا ربلع ةيهلبدج هنعذ عبث لؤلا ماكخ ال يضر يورظب رباك تجر اةزم
 كان رج الاله! نزونا! انها هانا اذاركا اناث انزل تلال رعب ونص با زعب جازعالفل ار شسنيبتوسنع

 .عقنبززلازعينبازع جنبا دن عزبة جزع ولو عنبا تيكر ءانناو ميني كس نإ خلال تاكدبلا
 هر وام اكن واح امهسيضضوشخ يجن انة وهدان انهي الها زمزالست نلخل: تيل هتلا ربع درع تل ارع

 لا اوص/ زب يرزح |يا نصح بس أد نبينا عبي ةبلاةزبيشلا كما ةبذالا تقودنا لع ضتل
 الزم تضف نيناةدلا جير تهللع دو اذنال نرد تيل عتج  ازع ةزخ د يزعم تاز ل جزع ةقملاويباز عع أك
 ناحل ءنعيلذث افرع ضب ناكسال جنبالع قلن ماًمحإ ع غلطامإ عنلاَس كلانا دئاذاب لاول انش هتبأججو اذ ةزحال ا

 اذان بتلبعل ابيل محتل دن اًسشلدو اذ بالاً مرج ءاناخل اذ ةزهل ادا. نجزم د تضع ديرب ناشد ال اسذ كاع
 تادّماذ ان اّسامكاطغات حان وعد هند اجا رذ ورعب ىضنت:ن ادخال نب الو فلز مدا بلع علاجك اَس كلانا

 قاعنج انا اً ليدز طل د اذهب انسه 6 ةزحال!اطزم نهض نبضطلا خلنا عنااذرب نتمذخلقا
 قمل لنه زن بب نملكاق ركع وزان خدراشلا انهن اند | ناي ويشلا دل اطف بن عزم د ومنعباشلا م تاشد
 كالا ابانضز عشا ضي ادم اذا, يلام اشتد يو فكل نزح داب اشل !.3 ةل وش اب اهتلل دئاذل انهن نإ ٍنبهنخا

 هللفانجهومالنل نط داع ازشلا ذل دما كن ايزل إنزال اكنلاو نشل اييتيشفن|
 ل افذاق حشو عر ضجهزاوتمو اهسَباةلادلا ضخ افنانجس اج افهم دل نبيذ نمذخاو رن غبد بغي |
 تلم وز مهرج ذباظما الع. جو دؤادتلل زم فل فخذ اخ إنو انكدانكراكم ةزئجنا مونانسبلا

 ناالكرم خال اهزمجن سمس ارعيب زيزو !نعالا فز هنت بيد زعير ازعت# كا شاوذا انىلع

 هلا ابعافناترإ لاش بادو اة زختفل اذرث ايل عدت انام هاند اهباِلَع نت انام ءاخ ضف دئاد
 وبنين اذضنع رض اوزالاملا اهنح ذاذ هه ةيه فلازم زل اخ جزا بلاها جد ان كص كلان ركن بنصيب
 اهاطعإو فنعيرضورّم اهذخاذ لب يه مل[ اًهاطعإب |ميفحاز اكم ببن طء اجو زنتيبانط ءاجاؤلاةىكل جزل كلا |

 الا اضل هببذ فبل ا نناك كناري اند زج افيدكم ملل سا وبس تضج ختان ان كن او !ئل خرم فانه
 جازعوتنعتدن كي أكباناؤحوخ نافل شن الطرب منك انني تادف فيلا فحاول
 ع ةلاظرنونكتس موو لوح ب باش ]يفلت ارض ال تزال ح نب نئل مالح ل نال تلك زعتجبلا يد نعت
 دوه معو اب اجخرقنلا ءآلوهز اره امكتا امذّبضفي يضف اجت تكلل لعنبن مؤلم بلاط اكان زلنا
 دلّفر م ملهسان ج شيما غمس ذناللاط كرئاط اول اظضرل الب رعزل اسف ثاماوناطض ةملاتمربا جريل ةاوبجذ

 كرمال افف يتبول مهممذفلاك اورد امج اتباع ن ويتم غل اغرب اسكس جحا ذا نب نيئالسا
 اوفس اوت مانل ءالوتمل عدفل اذن عاد ازين واتم( انضوكعل الوم نبب تضف نيك شن لتيزي لع
 اياب: كرضفمل اننا ام ل اماولانفلاهزعيزلاتخ تانااؤل اضف نع نيل انبات عم
 نبل عت ويعال لمس ناللاف



 ا عم 14 0 3 ا 00

 تاو تبعاط5 من ابق ةاطتم تسرع رجيم انئبطاط زمان دناوطسسل مخل هت لكمفاة منن: تفل ان ةيَسوراوطعا انام طمس

 . ريكان اذا اضربلا سال عْمجاَ اد امش ! دج ف تل تنبت ملام ارتي هادو تاما طف ناك خيانتبا || دلث الا نشل اذ

 د!ةلوسالو هراذابكاشارئبعلل اذ مهو عنتكو كر هدب ننو لجن ديلا ايوه ئااتلا ذي رك 9 اراك اال صاع
 انانكوانكمؤب ةلعلات ا و و ولا عتاب 1 امرصإ ع ل

 انكم نما دل اان ةباكم ان م تاور ورع رانج إف نكتار شسةيلان معا . | ص دلل سل

 تاكو غل اذ انكانكل اضمك ان انك اذكل ندنهتعن 1 را ا ار اسس غار 7 اع دل لبا

 0 1 و ةرةقكرعو لك باورلتنعزمو كاط ميجا منتج نس اها نكن اكد
 قطه: لحظ ده لعق ماله فاش مجانا اوتيل و نوال الواب افاًعبجاتزبكو رتل عنب ؤال مابك ١ ١ 1 عوز اىفت اف عر

 انااهزينمؤملاد را ل يك مس كالاررواو ثار ا سو

 زال يساداكلا ةرمثناملانغاكلنغإ ارتب ماكر اورج دحاؤب اطد ّمرف اف.لنغل اراك دن مونلازعدج اولا
 اقبح الزر موتلاداتانانغنطتبطعوت ارو اذ كت اكن ككن نمسا بس افف متل قل اإل ااا
 انه اًمينمدواذمل افغنّتلانانت انفكيشااَم مالغإال اض وادم اغيره الغم عصف نلمس ندا

 يانبع. تزال فنتك نان نازي تاز نزلة يئن

 0 هوو ًَ دعم لرعسبو جزسءابا ناس انشللذن اكنعبكول ان هؤبا

 دلّوزمنيولو |قِلبحِتل عز ناو ارثتم 1 ب يو دمي ده

 ثاؤمامغ بة عاب عاجز اش نا وما نضع نال دقن ل انءاط تكف مالضئازير اج
 غ ح متلاكل انا ممبعنبملا اودتنمب لاذ مزذب كعطز اتيزوزخس نادت مالت نة ربشلا

 ل اجنحه ان ناكل ذهل لاا اًنامتنيدلإش غانم دنياهم
 خيرك ئل ازرع علا بجاش هسه ات ة:ىدالع عفو اخ جا كبف مادتتلا ةدجاذلبجال اذ
 اليو يمتع نم اطدنتضؤب الن نو ماد طلال نر بنز غيسالازعاؤنلادل اخانئناعل اهمتكل امنا
 لبلتْريموللسإ ءاَنانل و نوكيسموعرل وحب باشي طّبطنس ان ليل نسوان يرن انلضتل ن كلا قرن
 اهيفزهتيو ممم متجر ابا بيخزنلا هالونمناباةللذنهاْمود دل قم يد نانبن للم ال رت
 2 داتادناكرذد من اطسان عيت مهم 2 دال دارنا اطفرلا نهج تن كاان اطغنع ميلاف جب
 لبا ارغسا) رون انكم ام هسة ركناطككلا ل تيل ةواوجف او اوحْرا هل اطر كل اطمتم
 نيف دع جاف انا تييلع ئلادْواذ يح يس ب معرس اب دلاطط عني
 انط نبا وس.لؤعو الو الاش 2 الخركد من مهول ظنخ م اطتم غالو لازما و مهن ركل كوم جنط شن
 هزت بالو نلال ةمزكاذالذاذانلا امل كم انا هالات مس وعد اذن جتا ط نت شاغ
 كب ةاهيشلا ةنما ولج الوم هيج م دع :ياظنخات هلال طانفلوءاوةلززكا لذات ا
 ادد ااًذعس نار ترتبي نبل غم رد بنجال ثلا عمو هند زن امد فق داطلاوفمطتم
 تاو اورو دال نو دع يحل ارباوَط ابنح انو نموت ءاثا
 كمان !ببلاانمرّسل هاج ءرداكربد ايف انج ةدئمالاؤطانج الر رسل مانْمَةبال اداه قرن ا لوغس اب
 | انتم انع الب ريل اد اباه ل طة انم واخاف اكمال اهلصؤبن داوم علاج شفلوت ْ

 هل قون اكللزمداإ تناك لوما واج ءانلا دكت ضوخلاةغس

 ع



 ئ نر از شلش غنت يش ع ع

 طعفوفاهينم زوامل نع عم مالي باو. نانئنلا مولع 0 مرادف

 "كانا اف باؤ اننشازبنلا جومل كئلؤازاؤمانشت- هيل اضسو تاعي اذ طغت جن الو كلها
 كيش اوانالاث تايرعبل ونس نالغزبنالغن انش اولاد وا نماو خنع موه انهضادطلاغشنص انئاؤلاذ

 ميوويحلا ,نلا مضل اعبومل انلخ ا اناورنلل 1 م هاومج

 تا َق انذلا وشل لع شدل اظف اذه دم اسف س اهركبلإو طعس كلذ دراما و نخ نيب ارنهجتس م انوهد

 |( ناتو 0001 كدكد 5 :رجاؤل دامني دان ذو م انضم ازم اؤمانطن امد اذ

 | يي .نئ ان ككتو اهتداوج تل افف جريل لع كلش زو ع ]عال لع دوادنب

 فصلا ظ نامملا نلفتشن :ماملاكاطَد ان اهل اذن حييل اطيل عدوان نين اغلا ف جير لع بدع نيم

 | دمت يود وا ار سم

 ( 39 اكد ملانغل افاطرت د سكتان كططتص الهدر املأ نشف جرت هو فاما هداج تنضم رس اني
 اظناولا دوت اب الع ةارملا ناهي دك يزبك امن الَحَورعضتد اج اذ جرب اٍعكح ا ترابها 51
 | رباط ةتي تنم اهتفو اوان شايل اهرضيلشا ا كال اما دللظالرتئاحوشان جيلا
 | ثوملا نمنع مو كتكتا) !ةدالاطن ل نغنإبص هت املاولا غلاف هدانا دخ لزبةمخأ ا

 مضجلاظشل ذزعءايففل انونمالال اسفر علاو خكوط دله: يمت: لعومواناه عنيزه زعل قموا يشم كنف
 ا الط بتل اهوار اطضا اع شب دل اذ ب انكي هانز عر تلت لي رسم ا اباناض اذكوانكيزعف مضعيلافعسد اشم

 | تؤ نازل ل اتعتساةلمات!زلتهجلعل اظالات انه نلف نازل تالاف اطل اكلذطتسن اغلا نأ ٠
 اهلاننّتل ل ضعيزءن انش اهرن 5 درتكاةرااوانشون عروتتفدف طقيذذي لكشكت لاف جياع ةماعأ
 نطل ْقَمِلاْلَع اهلطاّوخ ارو لاو تاكنالهيدنضتناهتباون ا جرلاهلاظ ةرملا هله مائلة شالا!

 : ةيرزعر دلثن' تيد أ كبف تلا اطم طاري ذيزإ نإ تطول قن امل نصت اهرب سكاذ : دوو: هينسم ات اكولملا

 ل عمد تاكا هتف اك تبا نراها وت شال اع
 | نعل ججيماذا اهجن اجورنا لل انوفا جن اور ئغل ا دبشف طا رعث بنس ام انك جل راو ةزض اجل

 أ تالاودنخحا اغلا نملبلا لاند مني جزم يل تس ا

 : ةةجلاعز انزع تاريتال نئائن تنك ةسعل اعللذ موعدنا خَِعاهندعاسئالل ااهاذاهيزم جبل

 تدهس اذ اجمالوه دون كلان اطريْو ذنبك ل ضال اظن نة فل ل عاوصتج خلاك عاش افران

 ْ هيسوسم يباح يس ع 00
 نم بك محو قنا حا اندترنعتن اكل نؤبلا لا اطر اذ ؤ يزعل انا دباغ خو لكاطر اذاغلقلا

 ادع طا رفض راو يسال ندا اوك 22061

 | اججتمدال جار ةلبلا:نزانش اوائل اظ نص ان توزع عانطل انخفض العز اسالاز منول ليما دل اف
 ا اجاذال اووي غلا نرغنعلوا نارك اشير ايسضإ!يدنف ناط اذكتس ندهن هنغتناذم ةندانفإ
 عوز جداا تعترلا بماله ةلاةزح فت
 17 ةنبسؤالما) اههثاجا» ترس انتج اا ايمعلا جملا 0ع لع واو زير الا 2و زداهجت اضل

 اجضاث زاك ثاني ك وجزم اكلم اق يزد عد سكاى عزتي تا ةييزم جم اتاكد او بال نين اك اذا"

 | دة طبو ثيل نما للملا جانخ ا شيت اانا نأك» رمل جتا ناكو اًهاضاَكَسَوناكَدْخِدَس دم 55
 كساس 1 دلل ا

 11 احا فشلا واع هوو ب 58



 اليو | نمو اص ي كر ار

 يد طف اذا الل نمنع

 و ماعالد مالو موب

 ا نش ل ماحد

 ا الف روملا ءاورلا

 ثدكال عاب مسمع
 ل 4

1 

01 

 شرا شن نأ
 | ادور ىداد م ارسم ا لب

00 
 بق ماوؤدلا ولا در

 | ل العر وجو بسلا ْ

00 

 را

 ظ وبل ال ان لع معد(

 انبنمئللشا|"

 1 ا ا 0 ل ع ل ل يب م مدح ع حمس 5 زود جد حرج و حس 0

 10 صو |نييض اهلا جلال اذه كل ملاهجوةنالنال انف 3 ءاضه نوماس اال 5-2 ضال ث اضأ
 أ فهنا ل نشل شدا امال اذذ تبا اهضنزعاطادوا فل اان دان انة ناضاغلات ناكل اعطت

 ' أنتج شوك الط ناكه جايا ينعاذهشكم]بخاة كلاما اه اف احا امالَسف ال اففتلنتجنل مانزل كلم ارض كئلعأ
 | ونكلرباز ك5 ماباز لغرس امور اكَكلويم كتوم اال اذن اًييتم ابن اكو ميغ ايت نش اكمظ عمال حزمتللخلا

 لونا نايس تاكا طماط ينال تاق نتا دال ماهضخا

 ْ | ةلابن الزج دنوبسلب ةلءزالماذ ناهمناخاومم لالا بزولا غيت ت متل خف كعامل اذفالئ جزم اناهذ
 ادم دس نر نو 190 وممل ولالا

 يول رض ده باذدن : ىانكوانكراكيملا وم انمربب اقزخن بصل اذ سضجزم اًهعيسل جحو ايان عي ئ اهنلع

 00 ا سو ا

 دال اهئ ادهشال افضرهشن علا افضزهلب اواو ناكتيلا عوض وخ :نزذوحالا اور اطو رن اكوا وتدل انانكو انكمئبل اذ ثَع

 0 لا ا الفتيل ننس يل نانكت نكمل تأ
 ككل ملا حيف زا اناء ابمدر الارز ول اًبهنف منغ اوضح اف زيز نال لانه معرس اًءل او دان الف إنت

 001 ا ا را ت0:ةنن م اهسنلةنيتيماغلا

 تام الانلاةلعزابنرك ناب كال حبب مد ثَكحس عال اةرئابن نب غيصالا زعيم طنبدتس سي املا

 1 اوين معي كيفان كلان ةركلا غلاة ادع نماومردلت لا ايينامصْنُمد
 الان اكوو اطلاؤبر ضب انجز ككل !بتاكو ل ؤمشل اتلاد نهد الارجل ع قمرا تنقل ةتاغضذ ثلا

 كرئاولففعماَوسواَ اكاطرخالا ظافلال ازماندرواَد اممم ا ظك كور لؤمزم وجبن إب الئ ئْدا وه تنن ثلا شن

 ا ا 0
  لغتو مائل تعارم اًرهاشددنكل اف مالنمملا زي ورسع يب نعل بضعل |نبةينعن بسلا كيد ل بضفل انبقعتعا

 | َحربرفرلرنمزم ءاجخ نالبلخ ا طنب تن نبذه تان نشل !الونت نلوم. رؤكمازنجياب تاج |
 اانهؤ معلا ةولَصادغف اياك امفل افخر لرتمملا جغانلكتبنمإم الاماني ا: اه اغفر اهنّصاْمدحا ام

 انلائخمزديضفاطمج إب كيلعضب نة هعالا لع تيم دجش ادبعوإلل اطفي ضو رطل وصدر هون اف نامل

 دن اءاجغ جليد نغم[ ص ميل طوب جزل انرثنن ف هضنال اتا عزوجع لل اذن دن ماني رت
 | امتد امهات اجر امتد اف ملزتمزم ءاج خانك خا هطنئينمنا هالو نب|لاطل ومالا طن تانن اوان
 فية اورقاش مب مالغإ تلج انضرازنمملا جرم ءاننلكهتن اوس نبامال اذننالوهاملاطفباكنص

 | ١ نادت ناالازماس لاربع يرجل ليزر لك تبدلاز ككقش زكا لوم
 ةافيلنطف ءاجوء اذنه د يوما ها اد يس خمالغاب

 يي هانا ةدساط نجد كيكو بعام الوهيب لاف هل نعتترماقانلم عمالغ ابغا لوثسدن

 ةاودسا ب هه و رالي ا|متملعام

 تابع د [زعاللعلا جلس نب بسط نعرشلالا بيد مسيل فلن امال ءانضط دامس اكل كا نش الع انساَجالع

 ضيذ او نيف زلنجإءلر طز لو هاون تن كراع الازم لييرب ناشي ةل م! بال انسه ال نال اطإلع

 فنخال جلا انطَنانبتئللما اثك انعلادع ادعاجمن ابن نايم اهب اثر عض ابل ادبصو ةفشلا انس كّيرخاف

 لوط ريل ابا تينا لع نبض للم اكن ل رات اخي يرالخ الاف ابنا عرتفل ضف ف اكو انكعنتمف
 انباع نس ؤلتل ام ظج طز البزنس ابا ايزل يبلع نبنمئل ا مالم عل !موفلنكا امل: يرطإو كن نبا

 وصخ مالا اللف اول َتفاَكيرش انال غاغا ور اح ”اعزو مال اف! ذل كلان ازوكتر ااههض نان ْنإتع هل هاجت



 هيعمل ع يمس ويس
 نبنمؤاإ ماده علعل ان. قر باطص/ ضير عز دوب ن عكس اعل ا عرب ومعاصال انعم ان هدا دفا
 ذطقلات .لكائاؤ هرلورزنماهيناةلص انجل ١اهظفخحم دن اكن ظغجؤ خالالامصو اًدامدَحاءانممش اة نابخاونم :.البثرأ

 النبل يد ناكعلاج اهناكود نبل دك ذائجتيزتل ل اان تملا طاع يس ضع فدانا

 وضم ايل اند انجز انما ةيضض هات الت نلعب ف عدن اهضاخ ب ضنا كلذ تاتانلف اهيض امتلاك

 احمي ادباف اجا اعرإ نمو اسمع عطس لجل دف يوسع سم

 نيس جزم نانا ل الغجر اب ا'َكللكءاغنل اناهيلَع 2 نر! َّراط

 ككاميلءاطادلمن الغل فو اهذت ب داجلا وأ عن يغش نخل اهتيدواذكك انك نومانو نيئاضف شت

 ل عووكم ,ن اؤخاَو فلي ضعكالا كم الكام هداك فاطلال ار هتالعنطا

 لا اب تنص امرا دنس وانك اكل دّصفل اناس كْسا كان! ارب زلم كسل ام هتداؤج لم اعتلال

 كلش لاك فاو اهلكتضفلاب جالا ل عن بنمو! ما ىرد نيب اهبل | اه اط ضف طير اي ابو انا رماه ل يل اذه اف

 اهتشلتملا امل العن نإ تلج عرس اذ اف اذن ضارب لي لع ننعم ئل يم ادئذ ا تبا ين نب ب تيري عزت اناكد اف

 ليا لكولاماذ اند فسملتاَيإ لعنبو مال اظظل اذ اهعتبصاباطاب اعنف الريل اهل مهم اهيِلَصوزيرابيلا

 اةخئاكلانب عج الازمة ناك ا طدخ ]هلو الرسل عن وب ولا يلع خل إتيذ مدل ضل زطلا
 قي انئمناغئ ان انلكذ تس انو لكبان]كلسفبرلازمؤلاّناج ناز ابو ازخ العا عرش )هم دطلاءكيداد
 من ناد اطن بفن انفالا اكتب نيه سوما لاند وببلا ثسلاولا ةتاش ا نمور الاب تيراغج ةلمل ا دس

 ! ةييعئاقمالادبس نيبو هقيمن بهن. دبع عرج اناؤخ ار مزبازعقم د دعأك انا نضبلق
 نعونبتلا قاد! عبهنزعلبجن م ثف انعوتل ها زبازعغمتبانبةيصزعةيدافلا رخال تلا ريع زعدبعسنب

 ع و يو وادم و هيوم عباس ١

 نخل و عو توغو اشف نإ وجو نمتمئاكرش عش اهل ونا امان توئمالاف كت هعمل مالغأ,
 هيبراموس بحسم حسم 2

 النلاانلهزاكمتصن او شال جا نط كددهشد ثمان ل نّسزاو انه ةوخادجت ا م اذياؤم غي اف مالغل اماقلترتبعل اظن

 مالغ/رسعماظف اهترمم انعام ام زن شه زم راج عنها انفوب شتي ؤ اهضطضنز اربي موشغ 00

 درشل اور انو عون جوع زامل ذنب تنعضر اةركهش إن ادمان ان طيز الج ءاساَو نمزنمئللم ١ !لافنل وش

 بيم 'ْملاَوزبْ ولما اينلافف مالغل الوهن ام نط[ سعلا ف زؤرشال اان عز ةوؤعتضان ا ا

 تاويضووساوابب روق ماووبو قمر اتل | عازنمكرذا الورع اونو امو ة يصحو ءااءنتعال فرونت نأ

 نعود شامل ازرؤجترالامتطنذ ءالوم تدم انفدؤش كلر معلاظ قر امت اك يقزنا لونساج

 اكون دعلاظاخبت ماض تاع ضو زول زمر راج ةاه تاق اهنرشعف ايعضضن ارب عتمم الغلانارسع |

 نتا !بهولطمل مالنل اب انخاةيودغملاتسندل ضمد انش تلعن اذ د ثلا زعل اننا باوطل طنا |
 جب !مالكتلَعكاغا ولظم مالغ نون امد الوس اوسع م العلا 5 ؤرطلاضس خيا ترجل ق زبن مؤ ثم اماغنف | ْ

 وعد نرطزؤجل احلا جديع ارجع ره اذ ةودد اتلؤرسعملا هكددالتلتبل جلعلا فجرت ةرسارؤرسعاننهعل افرع
 َكِبل ام ةرننابث اطيب انيلء ازرع افدفمبلعصْفَو الغل! هان ش ان بل اظن اذا طنش |نئنمؤلرلمااباولافتلا
 يي مالخلاءاَىلَعل اففزإ تيد 1 لزج اذ!بالنكم فلتين جرارات التام

 5 هااج يلا مدنين اباه ندالف ميدير حرجا رسدان ميعيع هيوشإا ندي يعيووم

 غسل فن افوثشسلل اهنه ا علال اف غلطت نيو كلها ورل ارجل يشب صمت وأ تاسع مشو
 سيب ببيبببيببيب ب بس لل
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 2-2 دم ايضا تعرقل اف: لثال ؟داهشلا
 ْ ع تعال افزب اج ككخلف وكم ورم اهينوخالل ان: فيرخا ءالوتم نت انتمدل اهلا متو ةلارعلمسا | |

 هداج هزه مالت انهن وزدذ غاز لانو ضز ملمس او داره شنط تت لعل ازيا اذنخإةَوانبف كرما
 الانان لفن ائاجو اهيضاهنَحْلاْطْف مالملاكيو انهتصف يهرب ان نيادتلإلف ىلا زمشنل اومهزدذ ابدا

 ةةعنبداتلاداتلا م اتتانع ان مايل عذ مانتلاتض مالنا !ءافجل تشل اة ضلا اكلم

 ممن نانو ماج اًستبو عغو اتلفم لعل ااذصرتمنْنل ود اًصن خا زجتن ىدلكش ادانهملجز مؤجتت ناسف ا

 كلم الواوا هايعاو مع خدايد :غلطناو مالتلابسبحنخامتلاة عملو امس مْ اوثورلودنا ةانطو ُءدِرطاَح

 000 فرع ملل نيِضاَعتلا اهي - اوهام جاعلل ام ع !نعزا تربط |

 ةكوقال الع رووا !ًدفر اب اضاَض ب اتبارعِلَع سيب أك حابطنال ادن لئنل اًورسانونح هوبازمق ا
 وسم

 الجزل نذ عمم اشيرما لنبات ءورج ذا! مذالاه نان انينؤيإتما ملة ل وه انيزوتجإل ا "قيما 1 اطفرمجؤ اتت حوؤينم) خرباذاق متل انرطلنمز هناكسس سر ورمل 7 مانالاف
 دربنا الظل انج اطانطماطمسداو نسوا ثم! ايلافف ويزور تبيع نضوج ماملا هده |

 يا ءالؤل اثما لعق مشد هلع انا ئطنتاننكام زبن مقلم! نضع ودل تمن عدل را علل اللا
 كك] رانا اما نرطافيزطلانضخو ميلا ظنا او هانا قم طق هب ليقالا يتلا طتمر بكم بدو فنخاو ١

 نضام د فا ضان نر هيب
 ل

 | لاف م .املاذاؤ د دووم اوصنانننم از تيا لع تسلم اع
 | ةلطظتلاذ جدناكناانطار تالعزيس اذا ءْرصال اذه امهنشف اعاوت مورا تهب دنت لاا

 101 11 هاد اكماطانحإ ميلان هداناغرفو انه

 هد و ازاالاظاغن اذ رتبكتُم اني إال تقلل زعتج دانا سرتم

 ولدي كءاجي ازطبَمسامافتف اهنا اتلخ خيش اهرجتزن : ةلتابرسجؤاث اف تزل عمت ادعو انعز اكل انعلبضفلازب

 علاه جلعش خش اطونسر تعزبلابشلانجز توب عام حث نامعاو عاف اهيِلعا ود افك كم اا دوب

 ةاطعاج تاكتفبكو طاف موبداهجقنن م مويس افدواؤف ايات ا'سفنض كان اطل ادن نا ا

 اللجنه انتل مه أهلا اذاذحاوبعل رمان اضف مممميَصل «ضلإ اع ثازان البصير < ارالعإءاغود علان مناكرا املف ملا

 اً يرطغل )ذو اولجور باز مرش ويل تبتلع يد ذحاج لك اذ مالخل اًمافو ناضل مامن حاط اوركمم اذاذح |

 فرط بدن زح ةبازعتباث نبه زمع أبيح از لنا * ءاكتاؤ حْلاعفصقَعل ان نتصكربعل ل انفارح |

 1-- لها الع ]عضف يِددِحاو مساس بنابازال|ّيبد تتم نامت عمال ا

 انشد اسينكتاتيعل علا ذل الشتم داما ذهل ون ان جدال نتن ذا نجد اطلع خةجعنتا
 و اهجون حدو اني طفايسعف : ا يكسؤصير تال عع ءاق ةولّضلانمم انادح اييضزيذاكتشكتاو ْ

 انشم ناهس انور ضاظط ضن نأ ينل الع نهنئ اهلا بول دش دوغ فان 0

 لتيبلعبسوال ماض كيدز ل نتا ل عتب | نعش نبة يي عمو ار عمل انصر :تاذعرع تن أك ١

 ةَصشالوُسر َناكولهداَو) ومب َحَو ذنتبل اه ظنا هدشن اليل اخ عر دنت انه تاالافو نالجررس ءاجل جت: ١

 ىتدءإناذدش انتي عع اتاش نقلب ةلبج قربنا وجل اهلل اذاربا يعظم ال[ تبةرل ريع ا
 قاطني هبا نبل نا تا اا انش اانا تما"

 || لعاذهس لاء اجساتلاب اطلتخا خانم الار امن لجل السنا وطننا اًبلفاوطلخ! زج تايد

 الانزال جما ةلذان اننبفداطان اكدوا فوؤالَس دالَسرااوطلطخ اخر. :اًنئايض انف اةظالعت ىةرهش نيمئنلجا ل اذذإ



 يب أك بلع ربؤللل اكل اكملت كي يطضلان [لبب |ضكابَدم اشلا زنط لك قلبن بكار سول
 سها لبا ِءلعش انام لعدهجأل العال حزب لع هارب عيا نعزي زع نافع ارجع زع با زعم
 ن.انؤحتما اكلوجيداذدّعوج اذ اذ اذئاذاسفلاذكالومانا ىالوهننا امل اذ ءالومّيضهبنذ نرل مالغ

 مالنا إي كال اطنرلت زل ةنضُولما اذ اطبؤكل !|هنا اتا النت مول ا البس ذ نمش اراب نوكلا
 جبل دلَسْر ابات ال مالغشداووهخالال اني بنز زر هذان اة مالغانهش !كلض ازبنمول هسا

 [ثيناطلطنإلانغلاذ ان ثةكانطو انمثَتكانطكلض انمكضاغانمنغ ا: لالا جبن وبعت

 دلع لامي وب فعوتما اذلزاكول ةربنبطت طنطا بزل نفل م تيتل لعن وال مارا نافل هؤجال ناشجنالو نم اكليل
 هميم رجالا هانم لعاب د تعلو فرماج عل كنالج اجت

 دولا لاذ غيغا انلهذ كيماكبؤ كاسات ١> انهرخالل انرتنافرتش اكان ا: اسوم اش اضمك ني عانطنأ

 ملنلاجرخاةلاف اهنمدّسل ايفر تضالجع سكر ايدكشبإ وضد ال وسنن كعامل انلقؤ كساد
 ىلقعتشو ةيضصنكل لم لاقتدتبس دس كلن اعز دشلا ماخاب تيل عاطف تلا ريتا اشكو ا مراد

 لغو تامل نبال مارو ملح قوبل تال جوبا ف سب لاس دور تاويل بنوا! اة ؤثوخل اذ
 ليل عزبنمئإ مل اندبلا كاف إتيان نّوؤ ماا نان تعزال نازل نا منسدح العد ذاهب
 رفات كنتم اهزحبتف إيل نال عفخ نع ومس اَيل خب نا منهجا + ]كرما غنيت ربل طئاجؤ تفشنا
 اند فلع اشو نيالا اول اذوزإ تلج لعنبسولبم ا هفحافتاذهتعلا خفر انرّجن اؤنعرنمال انهت كلما ام
 فل اذفسنم اهتعاردذ انني ًمتجنعبتس ,بلععد انوار هلع إم قبلا لولا اربي كالوس

 انبببكح السور اورتلعهشبا لص شال وثستل انغثو نمل لط اذاننب كرتوني لج ال اذغ كنف
 لقال افف ثفوادخل نمش الور لونغ ال انضر نم ينج ان نثم مرد نيجتتسلا هدا ولعل عدن ايون اذ
 كلتا غل معلا اذالل ا هنفدارذ كناولع د ّيبدلالسَول اهرب لص شال ثيل انجز غوت هل هام
 نتا لح انْ ميلجتولاانلم سي كاخإل ل سورلا ورب شال صهشالوستلافف لاذ هنخابوكنخنونش

 رحاب! لانه الوسرإا علل ايتها علل انه يبا عالاك تلا اميل آسورلاو بلع نباص هشاز سو فاانزجد

 امل انف ماج اف نم ام رذنيعَسل نهال وسمع عدن امهيزلعا اا تنل علك انبي عالاانطنتيىئتب كت

 رافايشي واسال فل انج 1بولابلح 9 هالو نصاب اعإ ننام نفْواَل افلا هنا

 الاس: غش الوسرإ:لافف كلنإءامسضَتإآسعلادبل عتب هشاونستل اهفرضنعيوضف نت تل علع

 .ئلزا يال ندعو كفت العز وزعت ايدك ب ذهل تاون اةراتل اودي نإ عنه هناا
 لإ طمشانوستلاطف اًمشيز انوا املا ظن اذ انلَسورلا »باع َصْس اذوسمدفرص اهلًملذ انا كب كدا
 ةجريرب دنكساطالثداكحاذطعذ اضعنشط اكد يطل ولا دنع هيلشمملاةغالؤ لا! ت نصا[ ولا ؤ جلع

 زعل اضل اع جزجنازعءاتبل اما ازعل ءللبه ينجي از عئكل قباب ارعشر اطل ازبدجازعفازة دارج تب
 هله تذيع !لاظفذفان كم كياعا لشن اف ذشم اغبزنمزم [سورلاو لعرب لص مش اوس َجخل ةسابعنبا

0 
 م اس

 ضن[ ارجل عش! يونلا) ةنيع انغلاق طملاوتل انونمرلا َرورلاؤ لَعتباِلَص جنا اففلجيلَبفاف

 مياذد مه افق اقذخ انفال السبق رف اجل عمت ا عصمت الود انذ هت الوثسر لكل اظفييلعالا انهن ىوتب انج

 1وترابطغاو انوزشنشل الجل ال اضن بل امنبلف اذتل اووف اننفاتلال(ياعالال انغيالع



 كوس لككل افيلعالا بو نيب ايعضم[سةرلا دعمت لل نانداًملغتيع [ ضيا عرفلا عل ابرززعإ ضر اسورلاط
 ياواد دممارتلاو فانزف شلال يلعالال انغيالع الامان دماطتل ام خف ندمان كس اذجدع شبا ]جئت انف تلا
 لاو عش إليا لا دنا كلام يارعالان الا نسَسإن طخ اذ اي تفشل ين اذ اضراب ايبلنئتتظناك

 | سول تلَعْشلسبان انفو تيببلع باطي انيلرتم وع يعانين وبيج نمط زحل قت
 لغسان تبال انه الوم ان لكل فذ العال نيدو ديبانج ضن ل تح اباإنلاذاندالن شتم اهل تعال راسل ىلا
 دنيلابلج نين يخن كيلو اطدرانتلاو خفاف تل لب هيل عالا نا بلعالم اذدرهازتلا و انفال مَسعملاو
 لاف دن امس السن الب تكاجياعالال اضل سد اطلعت لص شال ينجب ىزغاتل بج لتعلَعل اف

 تلاسكاملافرل ازعل ش [كصش الود نيو فاتل ان ]خل اذغذل مة ضبسمن نو لش اذ لإ تبل علل خلف
 الاناكد حن مطل امامه اضشبل افورساءلعَوبا عز احلال مج انزل عل عع رضغل فنيل مس ؤا لما
 0م سلفر الو متل رجول !إة شلة اسنان وثير [ل اذ إءاباننه لكك لعام ةسَودل ارتب كنبإ جونان اف
 الم افركوؤلا بضل ل ذنتضشلا هةط كناكد ينبت اتناك يان ع اشكل نان بغا ا ذل ف ن أب |

 هيلع الص الوُسِردَهعِإَعادوسرئاَجماِلعلَصس تح طال اتاك اذ بصوتي ازرع د وبن عكس انغلع اك
 ها ؤصمشن |لوثىرنم هارغشافرطتو ذمار ّيضجبؤوااتيازعاّن او ظالم اغلا اهم عاب ابل اعسلَسورلا
 تير فنَص مَ اول افانكو انكيلاةايض دس كلا فخ نبض نم ازهسان عافف نمل ارش الوم سول اورجلع
 سلاف كنس امم ايبا ءالااذغ اًيطاضاج نشل ابل جزل ولعب صمت اوس تاو كلذ رمز لكي
 تياغو ابد الود ساتلال اففاؤصالانتفن اذ نسير فل هد اوليه اناس كسول بلعب صا
 <تاضالادباة نع طاذإب اطال تورل العدد طيصونل ايران ممول ترشد اربع باث اظفرشكرسان عنج اذ
 م3 مشاو اعلا اطر نمرننراشان طله الكسر إرهشال انسداد عشا ذنوج هئيساتلا عزم

 هنا: كفتص نادرو تادلن ادن دكل مش الور ابا ذانةد هت عزخ إب[ ورا يلعشد بوكا فوازرضخم
 اي جزخ ال فعؤسو لا. بلعب س الور نتج شبا عل ذم لود ادنعزمومدشجا»
 كتم م يدرجالاوا ذداذيابذشوزممز مالكه 0 روتي زتالكالاجدنتلإ نقماهاج [ كين نام ماع
 نيراطز عومزلاز عجز عيستلا ان تيكا نامملا هلزع دوب اسبتتلا وجنب يعرج هتلار ابن جلاد عزعف ايت
 لقال صولا عانج عما جالسا تل عمتبا ل نانا لتوذا جلع شبا لين نعلمكم سس ضا سبت
 جدار عشب] توات انؤمتسال نيفين انه راطالا نوجا هي وتطالب حتت كلج
 السوبلءافف مالا تسجاة ريل نذاءانعدنكرال اففيلعالا تانج والعم وتلا هني هل يني خانعانا |

 حالا شا طمونل! وذو اتا وفطظ علني طا هرشلوالاطملعأل عمن سقلاطمتلع |.”
 سلو لش إلا هزيم تلمع اجزم كنب ان قاده اكبغسقمياحالال اضنازج اباه
 كتارا ناو اْيخلاذخي)ءالاو 1و اه عرشد | 1وتلا هج تس ان دبل نزاع ماج نحال الونبانكيتل
 ادلع شاول السخشالست: ك طوس رش ل اظضريإَعآَسكدلاطئل عش الالة انش
 بت هيي ريوزعداناةيبطضضلا كرمي تف | دايت قي ايشدباخئجخ اش[

 داق لما ]سجد ا زج نا طنتزضا نعل زمنجو ا بيلا اذ دنع كن عكست هجن إ|ركوزععاتحنب
 ززانل اظ اع هوما انض انطاملاول اقف ذاع نعل اسناد الاه نجنيريرناط ملا اين انهرغجُمب اما
 .اييغ لع تزخاووو اسمح مود ذاعنخوف اذ تجزع ب ناكو قزد لادا نعش ان
 اناس ا اناني الامل



 2 3 تسي ل سي ل يح

 | عابرص

 لع اهراردان 006 8--
 ظ .ةندكلا اي وراك 1 : : : -
 5 : ا مدار اجيت اهيل هشنخاو كك سس د ال ا

 هللا:اران كال اذا كلما ب فان شل كذا ندم نسما امش اوك ديدن 00-0

 | | استغني عر اال اج سارا دازوكمتل اناؤعصتلنضضلاىاكناذ أل رد عنج هانم

 أاطانئلبكلو ننالاخلث اهلهم تنشد بجاش

 ْ را

 7س 0

 00 | نعاجرؤ ايرجتلاذ اذاجاغاو مسنالانزهتؤ سد ذال اجسام مخ كتل إن وجنَص احئارصل !اهئبيذ ريدا كلوغا -

 اشرس نال الرز ط طم نيو ع ا سي سيد
 اًوهيمابلا ام اثليوه دلال اذ انو هديت تا ةلاوهوزجكزلا عونج كنده
 د شب لب اف جب وسلا ز لاش !باؤبا ىيرخا نم دف اف اكل فايل !باؤب دنا ب كاز جنت اذهب

 70 0 ا اهشزاط لذ انا اجلا اً اتش ادا ةزدناتضدانلاداط زانت

 تيارا امتسر | .١ كلا اغتال كلام ناثلشلاةربك كلش انو م افتانضن اذن تنل كلن اجا عين امافلن
 تائصل 7 كارلا | جبانعتانعتكاب منج للا تسد اطهبعِلَعاط ]ذا ئججالو نبل اّكل زم انه نون نيني
 ِ َ 3 لطا الار وك 1 0خاافاف مددنلاكزبونّصعوي ؟اماءلرنو تانملجر هلت 34 ب هال اجل انرابم زلم ضءلازعن عيان

 7 7 هع“ دجأ لامن ةلالدبرف نت: ل نكملو مردف !بلعجد الح ا ا بح

 5 | فت اطرد تالونب اطبع ةرنو ذهل لن هلل اخام اح تيل الو انلاط لتس اطنب نينا تجي اهم
 | ل ترللعش اريعالانن ال ف عازراز عام الاب ش هز عد ؤ طمني ساّسلازعيخازبةيجزعتم ديلان
 د 32 ا. نكن نبت زار ؤزف نم النول

 77 7 + | اطعيصصاردلاذلانحم لولا زعيم ادب انلادماذي لدتا الع تلضون زعل ا نمغئاب تنال علق
 صولا ابو اب ىص السلاوي ااا دانا انكم

 كنار قالا عاسدج 3: ا وس سل م
 يراك سيل هتعمل اه هللا ملك ءازجال اانسجاذاف ءازجا نشعش اطللث د از كه ءازجازئلث :ك شلل ونا ءزجان علل اكدزجل هالله
 4 ف ل لا | | وجب د د نتعرف ضم ازجيالاناكاذاذ ءزن وس يو دشخ اماه شعل د اط

 اتا يلا مناف نيدلا | ..| ليل شادنعاناشلا لان زج باخ بنش ازتي؟ةنينوسنزعلغتس بيبا أكاج ءزجلمالا
 2 لاا خد رك ر | العاؤ ني ين تس هر شجن اماز هعمل ِمَوْْجِلُجَجْرع

 9 : | ننويونعنبتازبةيزعتع ثبب همياتامسس حا اورنناتدب نال اكمال !ثاطلل همم
 4 فيواّمردزغلا ةردزرخلث نيللي لجل دي تزيل عش ارجع ازع رعراقنزتبازعالعلاو ينس ب قعنانغس ا

 را د اج دبلن سانوطجت نونا عالة, ةانطالط ثان ميمو نييولا تهب شيف امتد نينعمماو |
 هم” 4 | تضييق داسضبأ خل ررطتنالعل ف كتش هياط خ ار خلشللبح طلال اذ رشم بح انمناذشلا فلا وتخح الاد
 بانل راسا انجب ل رانباشعلا ضل ازعبا از 2دلا ثبد نعنع الع انسديبلا ضدافا |
 1 زال جاو خفر دسم مدان م اههدَحا حز حا ءآوغلاد اذا اًبلفزمسو اًيطْضاني اجيب تلعلعوتَسولا |

 ء 1 3 القال ال طاش اد نفخ لي يراك انس نمل انتل ضاع

 ناد سالا سدر 2

 لانجاح كلضب لب الد خل حال نو كنون نمن ذغغرالاد تنل ابحانل فغيال تلا انمل اًتضاثرحاطط

 200 ان نضلند داوتيض+نانائلططما انجل انامخلاذمعمم ا: كلذ خر تما لمن نول اهناخل اذ حت ام جزحا طمع

 0 د كعب يختل انهما ةدامس اذ مردف ذئاب انمطنحاكماذ جذبت. ةفضرالا سماح ان مطغ غلان نتج ان

 : رع 7 3 شلال نال اكان عجبا ننال تلاع اوه فعز اذ ةداززم

 ا > | يمن هسوارشب نعل ا تنادلكاةعلئ زعانف .ةكلق فضال نانللج اطال دنادلكلرذلال نيالا خايف

 7 يراسل ىلا را را"
 4 000 0 ا (عضاز رخال 0
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 دلك او كفن افنعر هج انم بكل شو ك1 دن هننعر تال كاثااح ادم نك ؛ميرذل اكل عا فرات نيسفلا

 يمل اند كبس ثلث نعول اح الم طع اذ امر هزعرتلب]كل اكاطغاخخل عا تلت

 مسكرويزملا حالبص يف اب اكضفارخا ظافل ابرئّصفل كذا تل نبنم لائم افرب نب اططا ضب عنا بسب ا

 نينا ازعداش تبر أكنالا كلذ نطو مق روس نم نالجيءالاف

 نال عيوشالافناذانّرعساتلان,ءاطعزعز رن عبشب انمشاربعز عوطتلاة يبن شلارب زج وطنلاةجنريصوبا
 المت ادي طع! اذض ايربلا اههدَحا اغا انف افلطنا سام الافوزجدو هلع

 1 دو ويس توتو وتتسم جيماور نو وج دال نكح باف

 دتكندولا نما لعزل انف اينما يس يس

 يبدل نانسن نادال غم قست كابن ةاطموشاططج كيج اولا هتف ا ايشانك

 يزعل قل ازع مناط مهب از عد ازبتيع بمد ثلا لا الش عد نر ها ل و

 انننراند عانض ادع هيون تاك راب الط عقون تارك و4 رسب باز ونجل كسلا
 اطلت اهلانيرانَسلادَعان اتاكتللذكن | نعت ننال دابا انسة راي انسلابحاطاتاهضنف

 د سول دج يدا مسموم ويوم هب

 لعشر بعوبال افلاذتاتئبجبب اهخالال انو 1ناؤرتل ااهرَحإت افخناههزدامَتاكرشلجر فل تنل اربع 30

 بج نيفض امندواشل مب ةديمتس يو ويب يسوم اههنانثكلا امزلا

 تعبان اح كو افيزذ |: لشمال تال عش اربع ل زعوكو تع هزم لزيت يح عت عب انبازعؤخبا دان عد ازبتيم

 و كعش اع اننبوصن نعد زعبل ازب يجد ازبقبع بسد مناط برص سزعيباطما ضب ْ

 ا و انك انما اً لاتنمزن فلاب رجلها زاكؤشع
 تبدهيا!يذاك تانكي نحن وجل نؤكن زوجتي اال ابازجزع ول الئ اتا سمر ءاطل يذلا علان
 ارت اذ :ليبلذ اجا لن اند از تل علت طاف وث سد علل ناكل نزلت قعججب ا نع شف نبيع عمون
 | تلافمؤبازبالا نبل! ذحاطن اذف اهب اهنخاّد نب الان كارلو اهني تعض وشن اح اطدومض ادني جال اوان ترا

 | هلة يياكدزالا رض : اانا ةدان نان ذو ناك نالت لل كنب نقاب ارا اكان نبا زبال حاط
 : بم اعل ا تقلل تمجد اعرب خ نبيع ينعمون عييملاة لع قبكتسز علمبلا بيب مءاغ نعيمها اعتب ٍ

 ٠ ٍ لوالااهيتسَ و يي يي ا يسر
 رنا دلاظ اطارغشاثاةدش ان هنباكرثرتلةنخ انا عيا لافغ ذنب نونا اعاةْجلكل اطرح الا ادت ممانغ
 الفوب كالت طز امن السر! هشاكم افنزتالسرا ءوبالل اثهنخا تلف عب لاعلان مح ايها ادع انما

 نوبت ثيد تلا بيد نعد اون ازعهذوزبلا تس ازعل أكر نبا يناجا نيولادّيس كلذ غاتا
 نزع لان نامه اناا ا اعبي هيل
 خلفنا توابل اتلاف دو تلاع فاعف نم يس و 0

 كافوانل اه كان ابيت ا اناوتسملا1اؤمل انف : مر +نمل الاذ اصب اومماخ مم

 ةرئالاهض انضم ضخ امال تطالع جال اطل كال ابغا (تارّصل 1مل انوانل اكان روغش (ناذجملا
 تس: [كبس هدا اؤمازممانإ عتاد! انادنتبلاء افانزا عاتب النور روم لملاك

 ل ا كو او مسرب تاكاذاانل ايدلإب هيا ناطفلاهؤلمل الازم
 0 انناكدبزل ازال: ادع اانا طخ امنعرل اقنب انج, ته ياا ِفاَيزْص كانك للَكلا

 انياب ننال ويست نحيط شان بان عار اهندت ليو يات ات عدا ]كاف



 مل  ببسل_ --.- تح جيسي سس ست سس

 تدور هز نمان تان ءاوسذينلاو اق ان لخلاوجادم حض ل6 ين اها إ نإ جنم
 + ئر شادفو كنعد اءلا ةكرجحاطب انّئمداذ]كتبتشن م ءاكمالا ٍنصنافخ ارا اذلم لوم زملج غش ناذط
 ًاكانبانترعت وز َءاؤسان اكناَورَجاَوهَّدل[ بسد لاو هعبَضان اكان اذ طرطلا عزب اهزفاشبجزم (تبكعلاف

 : | فيؤ أك تغ ناد جلو حلما كائنات عال نان ارلوهوب شل دبحا مؤتمرا نئكن ال ءاؤس زازا ءاح

 يد زعتبجولا بازعببادعلع ثبد اك هبا عد وطلانسفو بة عما ءاوسثفا  !دنهاكرا لعخا
 "يكل اف نادّع نع اكواٌمَبعْم زمزطزش النعناع نجي ار عتيج ز عب نس جار عر عونا
 امغم هنعّتلا وريال اذ هدنعرمالهدح اخباخزيزشملاامبَسمذهل اكل ازصيهدفورخالا دو تشم. يخ نانءبّصذا ْ
 ايجاد نحال انمتشنلا درو ءا جاتانخادّجعن اف الغل بلطف بتهنبو عيل ان طغلا نمل انعتض رض يو
 زيبلغشس دنع جار وكتلازعل كل ارعمن انيصَرَبإ عر اغّصلا بني عانبتلل ضي عبازلل فض نفيس اَناكأ

 انطسواتملوازاك جدخ ؤبالاغل اف ىامل ا ناركاضا !:جوتنلا كمل رهبان وح بوتجزبا بيد دلثم ظ

 انفيح اند ادا لعب اك اةزال الانس ايل جآشنالستلاض جت ل تمدجل جنم الاكرم تكلا
 لع دوغ تح هال اي خادلانغلن كلاما خلا اخ ابطل دج ]رز كلف اهئ عابكلآءاجو نب ة راؤول نهد
 عشلا ضرس زالنعل العسل هنن انش اير نهب لحرف ؟1 لذ بش اغ حاطط كر الص نمنع ميز كئادذ حاضت اذ
 هللا ءاتفإرتإبالف مولان حال تللذ خن اكاذإ تلا لع عضو اذن حلل زل زوال ادن اودتينب نيج دنت الع

 . | ةعبلعتجنئلإم ا تنل نلت ل فج هازعر جنب قجنعل عزب لؤي زعديعنييعزعدج ا يب تعت< أك
 لكاؤملاة قتال طانكلذت ابيض انكوازككبل خام ؤلكانمازاد عائم اطوملكانال اذه هاش ب انضاةركال خب ْ

 لولاك جاع اقبال اظفالتهنزبن الماما ضربت وه نيرزتنلا ريو دع نمازع نم قذكا كنه ذا ةلقلاذ
 اًامْوالغصو ا اًبردحنسلا هلل نجم لع بف نسمه غلب تؤم طل طب خدني هل الخس
 اننا طنالمب انمي افشل مفر كالا انين زعم نبوته ري زوو جرأ ل علعلا عضوا علتاذاق

 'تاناكرخالالافف اثلّل اطشارمان ازكو انكدبم :نكرشذ انبي ادخال انغدّبْمرْجَر انهرَمذ اب الح نيم عزمز

 ال لاقدر ؤحدال د زنك ضع ناالادتيفموص دجال انهن انتوا اتش
 | جلل اه جانيإىلاب اهدار بؤحا الوعل اف ضف | .بل ماوس معلا ونت هوجالغدعد المناقل اظ ذل ا
 :ههشفوتل دمي اك: فيج اوم نط نوما اني اظفاتصغلالعاوتسط زل تايَاًلعاؤن فئاته اكنحنوكي
 المجال نوط يملا اؤضزار يبلع يغسل هع نجلا ذمه ليها تخ |
 يفر انطاخلان الولايه انا جان نخاف دز تل ازا رض رت عاف

 لاف انا فشلا !راكتبح نمو ذل اذان لجبل طش الوز عسل اكرّوناكءلانيا رن نب
 6 بِي نيَجلا:ذالطلا نجزم اك انه ساقل بص لخا كل ذ زو طم وإن هنينممإل م اكض انا

 | .ةئطح د يلنب اذ دل ذخ :نرغيظنال جنون ماهل فض هين افا ع انزين الي ثري تابعني تؤ يمال طف

 ظ اذهل جنح جلب! سطل جز ناله الا غيصنج عاني زج نامل عصور شطر نم يخف بت
 هدفت ف ملكة ةمزبعلادنمانطل ان نواز اّعكابصْل نزور ام دواء عبستبلاخن ناكل
 عن ل جر عطش ذو عم هتازطم فعاذائحا نهد اجو ملهد دعو جرس اذهدئعننزو ورع نتج ضو مزم موال

 مي م ءاملا فد نعل ازمز اكامدالغلا ءادلا جنح نازوالا ءاذملا طل ورحمة رئصر ذطمن عن تئبكراملادلعلا

 دس ب نايمر للص ءاكدل اةكدنمنزماننمل اف ءآنم هلاك نزولا ر[ظن دال اةربمل وتاكل غل
 | | تقام نب ام اهل اغلا انو الف نؤلكاب اجيب تمكين ل ءنخَو كم طاشل اذ طفيل ثلة سك اك
 ظ هضتلانيؤ د ضرب م انما جلّسن لل اف ضن تنل اوك لاف ضما رمان دالة زض زنا تل حال سة ملح ملف

 هاميسسيتسلللل
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 اه اننَسِكَعاَصْمِي إلعب ولا مما !١اعغثزاف كانتا نعل كحاللل نوره عذسخ نامل نر لاف كالز

 دم اضلَددجاؤ كل مبا اذن امتلك ا هف زكش ل3! حا طل اناا ولك ص نوه عمر جز كلن ذعش نام |

 طاهر تشل زن دو .يلظملاواةنوطلا دبس رع شمر زول ن بس سيتس ل غيت الكا شتم
 خرب دارج عدانيفلطنع غبارحيتاتعةئتلارحاتس|ك رداؤنلا ويصل نلزم
 و ربع نيب لب عش اف وسوم نيم بعون ام جر نزاع س اصلا عاام دع شارب ع وبا مدن الل اف نانح

 رامنتتبارللافف عمم ضنعل اف ءلوطخ هشدإ ترك كلن دال اظ هه ادبعاب ا كيلوا لاظف هضافل اذ يرهش ياكم دغعكلا
 مانانرغرالا بكر اكل وا ن2 نا يراطتم بولاق يكس كلا تاو عينا نتيو هايتع اال اونا
 | ديننا ايلف كف[ اكو اًثمْوِم اًمممواكلم اكلم ايف اًيبن زل ارّومهؤ نعل ارز. ثيزن موال غي عم شان

 0 ل
 | انلاظمل كحل اد ذعزم ابشن لجن اخبائكل اء اتحيو تما اننا اسوخع ان اةؤازرالا نق فدل اجال نبا كرف فاك

 لانسان اياك عاكس وم السوم اكسو عرج هتدال اغلاف ذامللااغ ننس نت يون زم جنت
 كب ماجا نوملاللس امل افت نوم اكلم ءاث ا افول مة ايرضتح الفل اةن يبق عاني زم زضخجاب:وزخو اي اكنبغاوبنكت

 باطكلابلع جز او كرت ككَعلزنول اذدّؤ اذ كنبال ناجح كن الاف دنس نون عزم طبل اذ كف ضم الد ثجلاذ
 للان انجن ن اير يو ضلغ نوي زلال ذئب دالعدلضلا ير اذ اكل انج -ميلعمش ار وبال اف
 0 ترا الساد تمم ديوك هان شكلا
 ”اباكنوم اكلم عن 9 اكسو لِئرنَج ..بلعلزندل اذ اعز متن بت خدي ف رجع ندد اهل ظن دل داو
 000 0 ل ا د1 فول ل يززن ةافول زدت ضف دنس
 اكتب عش اربع طب ال انف نب وملا كلت شبذو ل عاز تفاوت اكتم لتر بلع دف ورك واني نوكنا
 لانمي اجت كنا ئّدال اهتافايلعدهش ان امشبضرالا ةكفداذإل تل عد اصلالة يب انسلا ةيسكتاس لا

 0-5 اناملك ينشب يزعل ءاجرإ اوين انحاء ةداهش لش لاو رقزلاب امبكهتس ةدانهت لدا تجلع
 كود انهو ايجونلا ةرسكسنا الكا صن كد جاوز كل وطئ او لَك صم السنة مسنلافد عوبتنلا
 2 ملمس الاف ايده: داس لّوادن اكدوا ءآ رسل كلذ ناار وزع ساهر عم تف ترج بل اطوول نب

 رجا فول اج يول سل نك شلال: الا كوكيز كت
 ىباتنعابةهتف هاش ديل ةمونجيزازياعوك تعدم نكمزعقات المسا بيد ناك جاعتم
 دانك ةرجل اليوم انكرسآلاسانلقع امواج اهدي ميباتبا!ك تل وازاد عام نعوم ةيالا ضمن اشلانعلسعب
 قال اناخامؤم لونه نعثوبإل لاف مشمع يدل انني عج دز باكي شوال اال ةرمانعل نالشغس نول !

 د دم كت هد موج فاق بل ول دائهتيزااغلاومثيتم
 ذاجأن منمنؤكا نان 0 !لافمتل! سن اعل !بتنن
 3 تولد اكل اربرشنو نبتت مك لوو ةكسم] مضغ ل و رون هذ ::هانيعت موش ضال: ن |. نحال
 800ج ماك يطل اكنيادظفل هلل 28 داَجَر يوطلارغغجوا حبلا اي راكقوتتباا

 رَرِلَعس ربعي ان عوكد نع ل 1 ا تيا انذافا |
 | ايش اك عنررتيبدتءاشلالج ب كتشنا اوذث لاقل اناننداهس درب ايي م.تار الفذ ام شجن ان

 | ةامإنجاذةدايتلامانات الام ذارجوتتل تالله يلب يبل طْعلا 2 فم اهل انمايض ثنا انط تيرس
 | معجم 0001 ا ويانا

 ااا يستلم ذآ دكلسيسمهبهياخنهشه سله  اسسل سس سمسسفشللءعسل

 ل جل ع رمح بج ىمدو م حمتسص٠ست٠لل 2 ع ا ص م سس 2 ا تس ببببلاالا اتت تحل مل تن مس دسم "11 ل ا كل لا مس سسل :



 ذاعرم شل نوب لقتل مت كانر تيل مؤ و اومهش نس
 نيشاخلودننفنينر دعني طم اربع تعرل هذ ناكر تن جرف هان عا تؤجل اذ ةرانفت ارض هد وب ضن
 نيشم ءايخربلنمذ لس ةدلاوربل شدا لص الو رو جني ادرج نك ف هد اهبع تلو الف عزمنا اًمالطط امئزر

 نااةفبعب,زبكمتداد: علق عت ماها طر ضعت خهتادب عقم اهتديت ادب عاتق يقابل
 فرت اهل ةزاكالاطغزب اال اذلث مايتتل اةاغاخٍقدشسفَسنا اطيلطملابجعل افنرب الع مايتل انبرج ةام نبت
 كران نكا1زابانبالنلغلافجاتدن مخزن عيباتاتع مل هير رمش ابكر عي ازبقيع بي اهغأ ضده
 اهلج كينان نر أسال 03ج نزعت ةقمز م لطدياة لل لاش وعل دنت نانا.

 6الوماناذص كلا ندر اقل وعلاج ءازعالدغلل نفيكقيلا باه هيو كوسرت عشا
 متاهات تاذ بتل اودانهشل لؤي اروخ أيد تداولا منول انزال

 قؤلث وف اطال اككءازجازمناذاوتلاكم اكسال او بتم اباك

 اننا اماه اف ساكملا زم انما بات اهل اوزجا
 شوه اًرخاَو اكوا هداك اشد ١

 دغِروَحَلم شا

 سر

 يس
 اشباه لاا

 و نتا رلن يم الغلا
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 ا
 ١

 قنا ثقتي يفز كل تبل ظ

 مزاح مب تال خلة يراققلا انجز
 ينجح ةنئغل طلعو شلل ذرب حك اوال

 ياهل رك لد ايو نانا اجا ةلإَم
 مدل نع ديلي ديالك
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